
LISTA  DE  MATERIAL  -  2020     
  

3º ANO 

01 mala ou mochila  
04 lápis preto nº  2 
01 caneta esferográfica preta 

01 caneta marca texto de qualquer cor  
01 caixa de lápis de cor com 12 cores 
01 apontador plástico c/ depósito 

01 caixa de canetas hidrográficas c/ 12 cores  
01 estojo simples de tecido com 3 divisórias 
03 borrachas brancas macias 
02 tubos de cola branca grandes 
04 colas em bastão 
01 tesoura sem ponta com nome gravado  
01 régua plástica transparente de 30cm (não comprem flexível) 
01 régua de 15cm  
01 bloco de papel canson A4 (140g/m²) 
10 plásticos com furos tamanho A4 
01 caderno universitário (espiral) ► 100 folhas – Português  
01 caderno universitário (brochura) quadriculado – Matemática 1cmx1cm 
01 cartolina colorida (qualquer cor) 
01 caderno de cartografia (desenho) 
01 caderno capa dura Meia Pauta – 96 folhas (275mm x 200mm) 
01 grande Almanaque da Turma da Mônica (passatempo)- Editora Panini ou 350 Atividades 
01 garrafinha squeeze (levar diariamente na mochila) 
01 camiseta tamanho P de adulto para arte (não precisa ser nova) 
01 massa de EVA para modelar de 1 cor (qualquer cor) e um pote para guardar 
01 conjunto de canetas permanentes (preta, vermelha, azul e verde) 
01 pincel chato nº 8 
01 pincel chato nº 16 
01 brinquedo ou jogo educativo (peças de montar, panelinhas, jogos próprio para a idade, etc.) 
01 conjunto de material dourado de EVA ou madeira (enviar em um pote com nome) 
01 pote de massinha grande (qualquer cor) 
01 Ecotela Novaprint 24x24cm 
01 esponja de cozinha 
01 estojo de aquarela 12 cores 
01 conjunto plastic paint (Acrilex – sugestão) 
01 bloco Ecocores textura visual 
02 pastas poliondas 55mm 
01 garrafinha squeeze (levar diariamente na mochila) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O material didático pedagógico 2020 - deverá ser adquirido no site: www.ftdcomvoce.com.br – 
cupom ENSINO20SPRCV  

 Sugestões de Dicionários: Michaelis - Editora Melhoramentos ou Aurélio - Editora Positivo ou 
Houaiss - Editora Moderna 

 Pedimos que as folhas não sejam enroladas ou dobradas para garantir a qualidade dos trabalhos 
feitos pelas crianças. 

 Serão realizados diferentes trabalhos durante o ano. Em alguns deles, será necessário 
providenciar materiais específicos que serão solicitados pela professora na época da realização 
dos mesmos. 

 Todo material do ano anterior que estiver em condições de uso poderá ser reaproveitado. 
 Nomear todos os materiais (com exceção das folhas).  
 Reunião de Pais do dia 27/01/20 às 8h. Entregar o material neste dia. 
 Início do ano letivo: 27/01/2020. 
 Na semana de 21/01 a 24/01 faremos a Feira de Troca de Uniformes, no hall do Teatro – das 

8h às 10h30 das 12h30 às 13h30 
 

PARADIDÁTICOS 3º ANO AUTOR EDITORA 
 MARILU EVA FURNARI MODERNA 1º trimestre 

HORTON CHOCA O OVO DR. SEUSS CIA DAS LETRINHAS 2º trimestre 

EM BUSCA DA DA CIDADE PERDIDA A.J.WOOD & JEN GREEN BRINQUE-BOOK FÉRIAS 

O MISTÉRIO AMARELO DA NOITE FÁBIO LISBOA WMF MARTINS FONTES 3º trimestre 

 

http://www.ftdcomvoce.com.br/

