
 

 
 

 

PARA USO DIÁRIO- IDENTIFICADOS COM NOME E TURMA:  

 01 estojo contendo 02 lápis pretos nº 2, 02 borrachas, 01 apontador com depósito, 02 canetas marca-texto com cores 
diferentes, 01 tesoura sem ponta (preferencialmente Tramontina* ou Mundial*, pela qualidade do corte e tamanho), 01 
régua de 15cm e 01 cola de bastão 40g (preferencialmente Scotch*, pela qualidade). 

 01 tubo de cola emulsão branca, 90 gramas (preferencialmente Tenaz, Schott, Pritt, de boa qualidade*) – colocar em saco 
plástico, separadamente, na mochila. 

 01 estojo leve e prático, com 01 caixa de lápis de cor (12 cores ou mais) e 01 estojo de hidrocor com ponta fina (12 cores ou 
mais). 

 01 pasta plástica com elástico, tamanho ofício, para transportar temas. 

 01 caneca e 01 guardanapo de sua preferência para a hora do lanche, identificados com nome e turma. 

 01 garrafa para água, geralmente usada na prática de esportes, tipo “squeeze”. 

 A Agenda Escolar será entregue na 1ª quinzena de aula, e o valor será repassado nos docs de março e abril. 

 01 caderno produzido pelo Colégio, com proposta de configuração e gramatura de folhas adequadas ao 3º ano do Ensino 
Fundamental, será entregue à criança ou ao responsável, no início das aulas, e o valor será repassado nos docs de março, abril 
e maio. Se necessário, será feito para as crianças que finalizarem seu caderno mais um pedido anual. 
 

 Dicionário Aurelinho: dicionário ilustrado da Língua Portuguesa – (o mesmo utilizado no 2º ano, em 
2020) 
Autor: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira | Editora: Positivo 
ISBN  9788538584681 

 

 

 

 

PARA USO EM SALA DE AULA: 
Os materiais (com identificação) deverão ser entregues, se possível, durante a entrevista com a professora regente ou 

ao longo da 1ª semana de aula. 
 

Para vivências do 3º ano com professora regente e o(a) professor(a) de Língua Inglesa: 

   01 pacote de folhas color set A4 180g coloridas, tipo Bloco Criativo*, Lumi Paper* ou Criativo Cards* 

   01 pacote de folhas sulfite tamanho A4 75g coloridas, conforme as turmas: 
             3B - marfim      3D - azul       3F- verde      3H - amarela  

   01 pacote de marcadores de páginas removíveis coloridos, tipo Post-it notas*  

 02 canetas para contorno preta 0,4 a 0,6 (Stabilo ou Faber Castell) 

 01 caneta Posca colorida 

 01 caneta de giz líquido colorida 

 02 sacos plásticos de tamanho A4 sem furos e sem tarja branca 

 02 caixas de massa de modelar à base de cera – 12 cores (para trabalho com regente e Língua Inglesa) 

 05 envelopes 5x7 coloridos e 5 envelopes 10x15 coloridos 

 01 bloco de desenho tamanho ofício com espiral 

 02 pastas catálogo com espiral (GVM)*, com 100 sacos plásticos de boa qualidade e em boas condições de uso e manejo pela 
criança. Preferencialmente, devem ser de cores diferentes.  

 01 revista em quadrinhos 

 Livros de Piadinhas, Travalínguas, Curiosidades 
Livro dos Porquês ou O que é, o que é. 
(Sugerimos a Coleção Piadinhas, da Brasileitura) 

 01 prancheta (a mesma utilizada em anos 
anteriores) – trazer apenas quando solicitado 
pelo(a) professor(a) 

* A sugestão de marcas ocorre em função da 
qualidade, durabilidade e facilidade de manuseio dos materiais, questões consideradas essenciais para a faixa etária das crianças. 

Todo material de uso pessoal deverá ser revisado, 

periodicamente, pela família e reposto quando 

necessário. 

A Escola produz seus polígrafos de referência e os materiais gráficos dos projetos: 

 Caderno de Linguagem 

 Cadernos de Matemática I e II 

 Caderno de Música 

 Caderno de Língua Inglesa 

 Projetos – Investigações históricas, geográficas, científicas e ambientais  
* A taxa dos materiais será dividida e repassada nos docs de abril a novembro. 



 

 
 

 

PROJETO DE LITERATURA: os títulos diferenciados por turma permitem a realização da leitura das obras indicadas por todas 

as crianças. 

 

 LEITURA IMPRESSA 

TURMAS: 3B e 3H 
Fábulas de La Fontaine 
Autora: Fernanda Lopes de Almeida 
Editora: Melhoramentos 

 
 
 
 

TURMAS: 3D e 3F 
Fábulas de Esopo 
Autor: Beverly Naidoo 
Editora: S&M 

PARA TODOS: 
Histórias Africanas para contar e 
recontar 
Autor: Rogério Andrade Barbosa 
Editora do Brasil 

 LEITURA DIGITAL  

As informações sobre a aquisição do projeto de leitura digital, na plataforma Elefante Letrado, serão 
divulgadas no início do ano letivo. 
 
 
 
 
 
 

MATERIAIS PARA AULAS ESPECIALIZADAS: os materiais das aulas especializadas deverão ser trazidos conforme o horário que será 
comunicado na primeira semana de aula. 

Música 

• 01 flauta-doce soprano 

Yamaha, preferencialmente 

Barroca, identificada com o 

nome da criança gravado. 

• Caderno de Música (produzido 

pela Escola) 

Língua Inglesa 
• 01 caderno de Língua 
Inglesa (produzido pela 
Escola) 

Arte 
• Estojo completo com lápis, borracha, apontador, lápis de cor, 
canetinha hidrocor (o mesmo utilizado em sala de aula). Repor o 
material quando necessário. 
 

*Os demais materiais serão adquiridos pela Escola, ao longo do 
ano, e o valor repassado nos docs, com o objetivo do uso 
responsável, coletivizado e também de reaproveitamento. 

 

A compra de materiais para o espaço lúdico da sala (jogos, brinquedos e livros) será realizada pela Escola. A taxa de R$60,00 será 
parcelada nos docs de maio, junho e julho. 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 Uniforme: uso obrigatório (parte superior e inferior), identificado com nome e turma da criança. 
 Tendo em vista que o trabalho pedagógico incluirá o uso de tecnologias digitais para o desenvolvimento de 

atividades domiciliares, será importante que a criança tenha acesso a um dispositivo móvel. 
 A Escola tem pensado, junto às crianças e às famílias, sobre a importância de minimizar o peso das mochilas. 

Lembramos que, ao adquirir os materiais escolares, é fundamental escolher os mais leves. O modelo ideal de 
mochila é o de rodinhas, com pouco peso.  

 


