
3º Ano do E.F - 2017             
 
USO DIÁRIO (MOCHILA): 
*1 caderno grande com 96 páginas (capa espessa, com espiral, porém sem  picotes e sem desenhos); 
*1 estojo contendo: 2 lápis, 1 borracha, 1 apontador, cola líquida e 1 tesoura sem ponta e identificada, 3 
canetas de retroprojetor cor preta (ponta fina 1.0 ); 
*1 régua de 30 cm (identificada); 
*1 estojo contendo: 1 caixa de lápis de cor e  1 estojo de canetinhas compactor (ponta fina). 
 
OUTROS MATERIAIS: 
*1 pacote de folhas de desenho; 
*1 jogo próprio para a faixa etária (sugestão: cara a cara, uno, resta um, quem sabe fala, cilada, perguntas, 
tabuada) 
*1 caixa de camisa identificada; 
*1 revistas de desafios (Revista Picolé, Coquetel); 
*1 jogo de material dourado, 111 peças, identificado (do ano anterior); 
*1 pasta com plásticos, identificada. 
 
PARA USO COLETIVO: 
*1 livro de literatura e um gibi, identificados (Sugestões: poesias, contos, fábulas, lendas...). 
 
LITERATURA OBRIGATÓRIA (USO INDIVIDUAL): 
*Marcelo, Marmelo, Martelo e outras histórias. Ruth Rocha. 
*Caligrafia de Dona Sofia. André Neves. 
*Os Bolos Gigantes. Jonas Ribeiro. 
 
PARA AS AULAS DE LÍNGUA INGLESA:  
*LIVRO: Kids Web nº 3. Second  Edition. Editora Richmond. 2014. 
 
PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:  
*Atestado médico atualizado (preferencialmente de médico pediatra ou cardiologista) com data entre 
fevereiro ou março/2017 (entregar na secretaria até 17/03/2017). 
 
PARA AULAS DA HORA DO CONTO:  
*1 bloco de desenho A3 
 
PARA AS AULAS DE MÚSICA:  
*1 pasta com plásticos (pode ser a mesma do ano anterior, inclusive com o material);  
*1 flauta doce soprano Barroca Yamaha. 
 
Informações Adicionais: 
*No 1º dia de aula (13/02 – 13h30min – 17h55min), as crianças devem trazer apenas a mochila completa e o 
lanche para o intervalo. 
*Importante: Todos os demais materiais (que não são da mochila) não devem ser trazidos no 1º dia, pois as 
professoras agendarão a data para a entrega. 
 


