
   3º Ano do Ensino Fundamental – 2022 
Lista de Material  

 
Observações:  1. O material didático do Anglo, os paradidáticos do Projeto Semente que servirão para todos os 
componentes curriculares e a agenda escolar serão adquiridos no Colégio, no início do ano letivo. 
                         2.  Identificar os materiais e uniformes do aluno/aluna com nome, ano e nível de ensino.  

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. Todo o material deverá ser marcado com o nome do estudante. 

2. O material de uso pessoal do estudante deverá ser reposto sempre que necessário. 

3. Pedimos a colaboração dos pais/ responsáveis na organização diária dos materiais das aulas que 

deverão vir para a escola, evitando assim, prejuízos ao educando. 

4. Material de Artes deverá ser entregue no 1º dia da aula de Artes. 
 

 
Português 

Matemática 
Ciências 
História 

Geografia 
 

 

Furnari, Eva, Felpo Filva. Ed. Moderna  ISBN:  9788516051822 

1 Dicionário Aurélio Ilustrado, Ed. Positivo ISBN:  978-8574728377 

1 caderno de capa dura espiral com 96 folhas (tamanho universitário) 

1 caderno quadriculado 1 cm x 1 cm,  de capa dura brochura com 40 folhas. 

 

 

Música 1 flauta doce soprano germânica Yamaha   
 

Ensino 
Religioso 

 

Carvalho, Heloísa Silva de. Neto, Jorge Silvino da Cunha. Dialogo Inter-religioso, vol. 3  Ed  FTD, 2017  
     -       978-8596009928 

Arte 

 

1 bloco Ecocores 110g 235x325 mm, com 21 cores Moopel PT 42 FL 
1 pacote de folha sulfite branca com 100 folhas 
1 caneta preta PILOT COLOR 850 
1 bloco de folha canson A4 
1 gibi 
1 revista para recorte 
 

Material 
para uso em 

todos os 
componentes 
curriculares 

 

 
1 estojo de zíper  
6 lápis pretos apontados com nome  
3 borrachas  
2 apontadores com depósito  
1 tesoura pequena sem ponta  
2 tubos de cola bastão pequena (10 gr)  
1 jogo de caneta hidrocor fina (12 cores)  
1 caixa de lápis de cor (12 cores)  
1 régua de 30cm  
1 pacote de saco tipo zip – 18cm x25 cm  
1 pasta polionda azul 2 cm   
1 tela de pintura 16 x 22cm  
1 bloco de Papel Criativo Color Set - A4 - 120g - 24 folhas  
 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj68qy12PPkAhURgJEKHZMoBPQYABAmGgJjZQ&sig=AOD64_0ZYrwEF5qrUgm-hnUF9QP36gAPkQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiQwae12PPkAhUkGbkGHZ2_AAUQpysImgE&adurl=

