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RELAÇÃO DE MATERIAL - 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2020 

02 cadernos de brochura grande com 
96 folhas (capa dura). 

02 exemplares de Gibis -Turma da Mônica 
(para doação) 

01 caderno de brochura pequeno de 48 
folhas (capa dura). 

01 bloco de folhas para fichário (sem desenho) 

01 caixa de lápis de cor (Faber Casttell) 
com 12 unidades. 

04 folhas de EVA (sendo1 Vermelho, 1 
marrom, 1 amarelo e 1 verde) 

01 pasta plástica transparentes com 
grampo trilho (tamanho ofício) 

01 dicionário (sugestão: Aurélio ou Michaelis) 

02 folhas de colorset (cores variadas) 01 kit de material dourado (madeira)  

01 régua acrílica de 30 cm 01 Folha papel cartão 

01 pasta com elástico (p/folhas avulsas) 01 folha de celofane (furta-cor) 

02 dados para jogos de tabuleiro 
(doação) 

01 Ábaco vertical aberto (argolas de EVA) 

10 envelopes pequenos (para carta) 01 bloco de folhas de papel canson (branco) 

0l DVD virgem com capa 01 cartolina (branca) 

100 folhas de sulfite branco 01 calculadora  

02 lápis pretos (Faber Casttell HB2)  
01 borrachas 
01 apontador com reservatório 
01 tubo de cola branca 
01 tesoura sem ponta 

INGLÊS EDUCAÇÃO MUSICAL 

01 caderno de brochura pequeno de 48 
folhas (capa dura). 

01 flauta doce (sugestão: Yamaha) 

01 caderno de música grande - 96 folhas 

ARTE EDUCAÇÃO FÍSICA 

20 folhas de papel Canson A4 Branco 01 Bola dente de leite (doação) 
 
Recomendações: 
Uniforme: Bermuda ou calça (tactel, moletom 
ou legging); tênis. 
Observação: Nas aulas de Educação Física as 
meninas deverão vir de cabelo preso. 
 
 
 
 

01 pasta catálogo A4 com 30 plásticos 

01 caixa de canetinhas 

01 pincel chato Tigre série 815 nº 08 

01 caixa de tinta guache  

01 caixa de giz de cera 

01 copo plástico 250 ml (duro) 

100 folhas de papel sulfite 

01 caneta permanente na cor preta 
ponta 2.0 mm 

01 toalhinha para limpar pincéis 

10 unidades de palitos de sorvete. 

OBSERVAÇÕES: Todos os materiais devem ser etiquetados, com nome e série do 
aluno, com exceção dos envelopes. Pedimos para que os alunos não utilizem lapiseira. 
Poderá ser reaproveitado o material do ano anterior, desde que esteja em bom estado de 
conservação. 
TRAZER TODO MATERIAL ATÉ UMA SEMANA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS 
PARA QUE POSSA SER ORGANIZADO ANTECIPADAMENTE.  
 

                Esses materiais deverão 

permanecer no estojo, na bolsa, e ser 

reposto conforme o aluno for precisando. 


