
 

 

 

 

 

 
LISTA DE MATERIAIS - 2015 

3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I 
 
 

1 - MATERIAIS  NECESSÁRIOS – USO DIÁRIO E INDIVIDUAL 
 

01 Agenda escolar  
04 Apontadores com reserva 
04 Borrachas brancas 
01 Bloco criativo, formato 325x235mm – 32 folhas (para uso individual em classe) 
02 Cadernos brochura, um liso e outro decorado (96 folhas) formato: 200x275mm 
01 Classificador plástico com elástico transparente vermelho (para arquivamento de exercícios de classe) 
01 Classificador plástico com elástico transparente (para arquivamento de tarefas de casa) 
01 Tubo de cola branca 90ml (atividades individuais em classe) 
01 Caixa de lápis de cor – 24 cores aquarelável – grande 
02 Caixas de hidrocor grande 24 cores 
01 Caixa de giz de cera grande 

01 Estojo 
08 Lápis grafite nº 2 
02 Estojos de canetas hidrográficas pilotc c/12 cores cada (para atividades individuais de sala) 
01 Caderno de cartografia (96 folhas em espiral) formato: 27,5x20 cm  
02 Metros de contact transparente 
01 Tesoura ponta redonda (que corte papéis sem dificuldade e identificada com o nome do estudante) 
03 Cartelas de adesivos decorativos (atividades individuais de colagem) 
 

 
MATERIAL COMPLEMENTAR 
 

 Minidicionário da Língua Portuguesa - autor: Aurélio Buarque de Holanda, Editora Positivo (Nova 
ortografia) 

 Dicionário inglês: Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês da Editora Oxford. 
 Gramática Fundamental 3º Ano - autor: Douglas Tufano da Editora Moderna. 
 03 Revista em quadrinhos (livre escolha) 
 03 Revista Recreio (livre escolha) 
 02 Revistas usadas (para recorte e atividade de pesquisa e artes em geral 
 
3 - LITERATURA 

 

 

I unidade 
- O jumento e o boi em cordel 
João Bosco Bezerra Bonfim 
Editora Caramelo 
 

       II unidade 
- Vida da gente  
Fernando Bonassi 
Editora Formato 

III unidade 
- A árvore de tamoromu 
Ana Luísa Lacombe 
Editora Formato 

 
 
 



 

 

 

 

Observações importantes:  
 
1. No primeiro dia de aula, todos os estudantes deverão trazer os cadernos, 1 lápis, 1 borracha, 1  apontador, 1 
caneta azul, 1 caneta vermelha,  um estojo e  1 caixa de lápis de cor. Os demais materiais deverão ser trazidos de 
acordo com a orientação da professora.  
 
2. Todo o material de classe e de higiene pessoal/ oral e lanche deverão vir identificado e separado do material de 
Artes e Teatro, que consta nesta mesma lista. 
 
3. Verificar validade dos produtos, sobretudo de higiene. 
 
 
 

 
 
4 – MATERIAL INDIVIUAL DE ARTES E TEATRO 
 

01 Pacote de papel sulfite A4 21x29,7  (para uso individual de artes - cor: livre)  

04 Folhas de papel duplex (cor: livre) 

03 Folhas de papel camurça (para atividades de artes como capa de trabalhos, cartões e artes em geral - cor: 

livre) 

02 Folhas de papel micro-ondulado (para atividades de artes como cartões e artes em geral - cor: livre) 

02 Folhas de papel nacarado (para atividades de artes em geral - cor: livre) 

02 Folhas de papel crepom liso (cores variadas) 

04 Folhas de papel metro branco (para atividades individuais de artes como dobraduras, pinturas e modelagens) 

04 Folhas de papel metro pardo (para atividades individuais de artes como dobraduras, pinturas e             

modelagens) 

01 Folha de emborrachado EVA (para produções individuais de artes como painéis e jogos -cor: livre com             

gliter) 

03 Tubos de cola branca 90g (para atividades de artes em geral)    

01 Caixa de cola gliter (para atividades individuais de artes como painéis, trabalhos, cartões e murais) 

01 Metro de tecido de algodão estampado (para confecções de roupas dos projetos de artes)    

01 Metro de tecido de algodão liso (para confecções de roupas dos projetos de artes)    

01 Peça de fita de cetim nº 01 face simples com 10 metros e 7mm de largura (cor: livre) 

01 Peça de fita de cetim nº 05 face simples com 10 metros e 22mm de largura (cor: livre) 

01 Pacote de lantejoulas (para confecções de roupas dos projetos de artes) (cor: livre)  

03 Lápis nº 04 (uso individual das produções de arte) 

03 Lápis nº 02 (uso individual das produções de arte) 

04 Borrachas brancas macias (para atividades individuais de arte) 

02 Telas brancas (30x40 cm) (para atividades individuais de arte) 

01 Caneta de tecido (para atividades individuais de arte) 

 

Nossas listas de material escolar estão baseadas na lei 6.586/94 e nas orientações do PROCON – Bahia. 

 

Atenciosamente,  

A coordenação 

 4. O material de Artes será utilizado em produções individuais, encerramentos de projetos didáticos e 
outras atividades pedagógicas. Trazer este material (Artes), conforme solicitação da professora de Artes. 


