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MATERIAL ESCOLAR - 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL – 2019 
 

 
PARA USO DIÁRIO 
 

 1 caderno de 96 páginas (grande, capa dura, com espiral) 

 1 estojo com repartições contendo em uma delas: 2 lápis, 1 borracha, 1 
apontador, 1 caneta marca texto, 1 tubo de cola líquida e 1 tesoura sem ponta 
identificada; e na outra: lápis de cor (12 cores), 2 canetas para retroprojetor cor 
preta (ponta fina 1.0 e ponta grossa 2.0) 

 1 régua de 30 cm (identificada) 
 
 

OUTROS MATERIAIS 
 

 1 pacote de folhas Filipinho 

 1 pacote de folhas de desenho 

 1 bloco A3 

 1 caixa de material dourado (do ano anterior se estiver completa – 111 peças) 

 1 prancheta (mesma do ano anterior) 

    1 revista passatempo Coquetel 

    1 pasta com ferragem – soft cristal (identificada) 

    1 pasta com elástico (para as folhas de tema) identificada 

    1 caixa de camisa identificada 

    2 potes de tinta – 250- cores sugeridas: azul, amarelo, vermelho, verde, rosa, preto, branco, 
marrom 

    1 pote de anilina comestível 

    1 folha de color set 

    1 folha de sulfite (branco) 
 

Material Didático 
 

 JR, Giovanni. GIOVANNI.  Faça Atividades! Matemática 3º Ano. Editora FTD. São Paulo. 2016. 1ª 
Edição. 
 

 Brick by brick 3º ano / Hilani Mercadante, Viviane Kirmeliene. - 1. ed. - São Paulo: FTD, 2017. 
 

 1 Dicionário:  Mini Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa – Editora Moderna, 2015. 
 

 
OBS: A Editora FTD estará realizando BALCÃO DE VENDAS (dos materiais didáticos de Matemática e 
Língua Inglesa) na escola, nos dias 21 e 22 de fevereiro, das 7h30min às 18h, com desconto na 
aquisição dos títulos. 

 



 
Literaturas: 
 

 O menino do dinheiro. Sonhos de família. Reinaldo Domingos. Editora DSOP. 2011. 
ISBN 978-85-63680-15-0 
 

 Pontos na Barriga. Tânia Alexandre Martinelli. Editora Atual.2ª edição. ISBN 978-85-357-
0550-8 

 
Para as aulas de Educação Física: 
 
Atestado médico atualizado (preferencialmente de médico pediatra ou cardiologista) com data 
entre fevereiro ou março/2019 (entregar na secretaria até 18/03/2019). 
 
Para as aulas de Música (todos os itens devem estar identificados): 
 

 Uma pasta catálogo com 20 plásticos (mesma pasta, inclusive com todo o material do ano 
anterior) 

 Uma flauta doce soprano BARROCA – marca Yamaha (a mesma do ano anterior – com 
identificação na capa e no instrumento 

 

Para aulas da Hora do Conto:  

 1 saco de fibra siliconizada 

 2 canetas de retroprojetor (uma de ponta fina e outra de ponta grossa) 

 1 caderno grande (capa dura e sem decoração pois será revestido) 

 1 metro de tecido de algodão cru 
 

 
Informações Importantes: 
 
 No 1º dia de aula (18/02 – 13h30min – 17h55min), as crianças devem trazer apenas a mochila 

completa e o lanche para o intervalo. 
 
 Todos os materiais, exceto os pertinentes à mochila e materiais didáticos, devem ser entregues 

nas salas de aula, no dia 15/02 das 16h às 18h, diretamente às professoras. Os materiais da Hora 
do Conto e Música devem ser entregues em sacolas separadas e identificadas. 

 
 Datas comemorativas, feriados, férias e sábados letivos podem ser conferidos no site da Escola 

(www.ceap.g12.br). 


