
 

 

 

 

 

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

QUANT. MATERIAL INDIVIDUAL 
01 Agenda personalizada da MV1 (à venda na Secretaria da Escola) 

01 Garrafinha para água  

01 Estojo com 06 cores de canetas hidrográficas grossas (Sugestão: Faber-Castell) 

01 Estojo com 12 cores de canetas hidrográficas finas (Sugestão: Faber-Castell) 

01 Estojo com 12 cores de giz de cera grosso (Sugestão: Faber-Castell) 

01 Estojo com 12 cores de lápis de cor (Sugestão: Faber-Castell) 

01 Estojo escolar com borracha, apontador, régua e 06 lápis pretos nº02 

01 Caneta marca texto amarela 

01 Tubo de cola em bastão pequeno 

01 Tesoura escolar sem ponta e sem enfeites (sugestão: Mundial) 

01 Caneta esferográfica azul 

06 

Cadernos de capa dura universitários com espiral – 96 folhas (um para cada disciplina: 
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Inglês). Atenção estes cadernos 

deverão ser encapados com papel adesivo contact transparente e etiquetados com nome, turma do aluno e a 
disciplina a que será destinado. 

01 Mini dicionário da língua portuguesa 
 

QUANT. MATERIAL COLETIVO 
01 Resma de papel A4 

02 Pacotes de papel criativo A4 

02 Pacotes de papel criativo A3 

04 Folhas de papel 40kg calorias (cores sortidas) 

03 Placas abertas e grossas de borracha EVA (uma azul-clara, uma branca e uma preta) 

02 Folhas de borracha EVA com purpurina (azul e dourada) 

01 Caixa de cola colorida com glitter 6 cores (sugestão: Acrilex) 

01 Pote de cola branca 500g (Sugestão: Cascorez) 

02 Potes de tinta guache 250ml (vermelho e amarelo) 

02 Pacotes de olhinhos com movimento (10 ou 12mm) 

06 Folhas de cartolina (vermelha, rosa, verde-escura, amarela, laranja e lilás) 

03 Folhas de cartolina laminada (prateada, verde e azul) 

12 Envelopes pardos tamanho ofício 

01 Livro de literatura infantil de acordo com a faixa etária de 8/9anos (permanecerá na escola durante o ano) 

01 Jogo pedagógico infantil de acordo com a faixa etária de 8/9 anos (permanecerá na escola durante o ano) 

01 Pacote com 100hs. A4 (colorido) 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Adquirir a AGENDA 2022 na Secretaria da Escola.  

• Etiquetar o material individual. 

• Encapar os cadernos e livros com plástico transparente.  

• NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO SUBSTITUINDO O CADERNO SOLICITADO NO MATERIAL INDIVIDUAL.  

• Trazer no primeiro dia de aula somente o estojo.  

• ATENÇÃO: a entrega do material escolar coletivo, deverá ser feita no prazo de 24 a 31 de janeiro, no horário das 8h às 16h. 

 

 

 



 

LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS 
 ENSINO FUNDAMENTAL 1  

• COLEÇÃO BERNOULLI (SEMESTRAL) Venda de toda coleção, não há venda avulsa. A compra da coleção na 

Secretaria dá direito ao aluno à utilização da plataforma BERNOULLI XP, que é explorada pelos professores 

na fixação de conteúdos e organização de tarefas. O login e senha somente são emitidos a partir da compra 

deste material em nossa Secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 

 

 
 

A Zeropeia 
Uma centopeia muito especial 
Autor: Herbert de Souza - Betinho 
Ilustração: Bia Salgueiro 
Edição: 2 ª Edição 
Salamandra 
ISBN 9788516102210 

Nós - Série Pimpolhos 
Autor: Eva Furnari 
Ilustração: Eva Furnari 
Edição: 2 ª Edição 
Moderna Literatura 
ISBN 9788516096403 

Somos todos extraordinários 
Autor: R. J. PALACIO 
Ilustração:R. J. PALACIO 
Páginas: 32 
Intrínseca 
ISBN: 9788551001622 

 

 
   

KIT PARADIDÁTICOS 3º ano do EF: R$140,00 



 
 

Encomendando os três livros paradidáticos em nossa secretaria 

até 10 de Janeiro, você paga R$140,00 e seu filho os receberá em 

sala, com toda a comodidade. Aproveite! 


