
 

                     

 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO 3º ANO – 2019 
 

Materiais de uso pessoal: 
 
1 estojo 
12 lápis pretos 2B  
1 caixa de lápis 12 cores 
1 caixa de lápis cera 
1 estojo de hidrocor grosso 12 cores 
2 borrachas 
1 apontador 
1 tesoura pequena de ponta redonda marcada com o nome 
1 tubo de cola em bastão 
1 pasta de elástico 
1 caderno (espiral) grande pautado (Port/Mat) 
2 cadernos meia pauta 
Material dourado de madeira individual (só para alunos novos) 
1 bloco de color card 
1 mt de contact colorido 
1 prancheta 
1 pen drive 6Gb  
1 agenda – fornecida pela escola. Em caso de perda, a segunda será cobrada. 
 
LIVROS:      
 
. LÍNGUA PORTUGUESA:  Na Ponta da Língua - 3º ano 

Autores: Natércia Rossi / Regina Carvalho 
Editora: Access (edição 2012) 

  
    Minidicionário (Aurélio. Editora Positivo, de preferência) 
. O menino do dedo verde 
  Autor: Maurice Druon 
  Editora: José Olympio 
 

 . INGLÊS: Fun Factory Green  - Os livros não serão mais adquiridos na Escola, somente na filial de São 

Francisco a partir de 14/01/19. 
  

. MATEMÁTICA: Buriti Plus – 3º ano 
1ª edição - 2018 
Editora: Moderna 
 

. CIÊNCIAS:  Projeto Presente Ciências Naturais - Vol 3 (só o Livro) 
Autores:  Lilian Bacich/ Célia R. Carone/ Edison A. Pichiliani 
4ª Edição/2015 
Editora:  Moderna  

OBSERVAÇÕES: 
 
➢ Os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com o nome do aluno. 
➢ O material de uso pessoal também deverá ser marcado com o nome do aluno. 
➢ O aluno deverá trazer todo o material na 1ª semana de aula. 
➢ O aluno antigo poderá usar o material dourado individual de 2018, não havendo necessidade de comprar outro. 
➢ Por medida de higiene, pedimos que os alunos tragam e mantenham na mochila uma nécessaire com pasta e 

escova de dente para uso diário na escola com a devida manutenção em casa. 
➢ Envio de R$ 60,00 (sessenta reais) para compra dos títulos da Biblioteca de Classe, até o dia 04/03/19.   

 
 
 



 

                     

 
 

 

 

ALDEIA CURUMIM 
 

Lista de Material de Uso Anual / 2019 - 3º ano 
Materiais que ficarão na Escola 

 

Item Cor Quantidade 

Apontador   1 unidade 

Barbante fio 8  1 unidade 

Biscuit 1kg  1 unidade 

Borracha branca    4 unidades 

Caneta ultra fine Preta e Vermelha 1 unidade de cada 

Cartolina Azul escuro e claro 3 folhas de cada 

Cola arte 90gr  1 unidade 

Cola colorida  1 unidade 

Cola isopor 90gr  1 unidade 

Cola PVA 90gr  1 unidade 

Cola PVA – 500gr  1 unidade 

Cola tecido 40gr  1 unidade 

Contact Colorido 2 metros 

Esteca  1 unidade 

Fita crepe (19mmx50mts)   5 rolos 

Fita durex colorida  3 unidades 

Fita transparente para embalagem  4 rolos 

Giz de cera - grosso  1 caixa 

Guache 250gr  Laranja/ Verde/ Branca/ Azul 3 potes de cada 

Hidrocor fino  12 cores 1 conjunto 

Hidrocor grosso Jumbo 12 cores  12 cores 1 conjunto 

Lápis preto 6B   3 unidades 

Lápis preto comum   4 unidades 

Lixa de madeira (120 ou 150)   3 unidades 

Papel   A4 Branco 1 resma  

Papel A4 colorido  Azul/Rosa 200 folhas 

Papel cartão Azul escuro/ Verde claro e 
escuro 

3 folhas de cada 

Papel color set cards   2 pacotes 

Tecido de algodão branco ou cru   2 metros 

Tinta para tecido  Azul/Vermelha/Amarela/ 
Branca/Preta 

1 unidade de cada 

 

Observações: 
 
➢ Este material deverá ser entregue a Noely ou Lenilda na secretaria da escola, até o dia 08/02/19. 

 

 

 

 

 

 

 


