
 

Lista de Material Escolar – 2018 

Ensino Fundamental I 

3ºs anos  

 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
Entrega dos materiais 
Dia: 01/02/2018 (quinta-feira) 
Horário: 7h30 às 10h30 - Local: Sala de aula  

• Todo material e uniformes devem ser marcados com o nome do (a) aluno (a). 
• Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada conservação. 
• A reposição dos cadernos e lápis ocorrerá quando necessária, pela família. 
• Os livros literários para a Ciranda serão solicitados no início das aulas. 
• Favor respeitar data e horário marcado. 

Primeiro dia de Aula: 05/02/2018  

• Vir uniformizados 
• Uso do tênis é obrigatório 

 

CADERNOS E UTENSÍLIOS  
Não entregar para a professora  

Materiais para aula de arte: colocar todos os mater iais abaixo etiquetados com nome e turma 

� 1 caderno grande espiral (capa dura) 96 folhas para português 
� 1 caderno grande espiral (capa dura) 96 folhas para matemática 
� 1 caderno espiral (capa dura) 96 folhas dividido em 3 ciência/geografia/historia ( respeitar a ordem das 

matérias) 
� 1 caderno de desenho grande de 48 folhas sem pauta e sem seda para música 
� 1 caderno capa dura 48 folhas para caligrafia (pauta branca) 
� 3 cadernos grandes  capa dura de 48 folhas: um  para filosofia, um para produção de texto e outro para 

inglês arte ( o caderno do ano anterior pode ser usado, basta mudar a identificação da série ) 
� 1 pasta polionda para folhas A4 
� 1 flauta doce Yamaha barroca 
� 1 estojo completo : 4 lápis, borracha, régua, lápis de cor, marca texto (verde ou amarelo), apontador, 

tesoura e cola 
� 1 dicionário de português Aurélio ( nova reforma ortográfica) 
� 1 caderno 70 folhas quadriculado 1x1 cm 
� 1 pote de 250ml de tinta guache branca, vermelha ou preta 
� 1 caderno de desenho grande para arte ( o caderno do ano anterior pode ser usado, basta mudar a 

identificação da série ) 
� 1 pano perfex 



 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL  

ENTREGAR PARA A PROFESSORA 

Quantidade  DISCRIMINAÇÃO  
500 Folhas de papel sulfite A4 

6 Folhas de color set estampado 
6 Folhas de color set cores variadas 
1 Material dourado individual 
1 Folha de papel cartão 
1 Tubo de cola de silicone 100 ml 
2 Revistas usadas 
4 Placas de eva com gliter 
1 Durex médio 
1 Bloco de creative lumi paper 
2 Bloco de cartas liso grande com pautas 
2 Gibis 
6 Saquinhos de plástico para sulfite – tamanho ofício 
1 Cola de 90g 
2 Metros de TNT verde 


