
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021 

3°Ano do Ensino Fundamental 

 

Material Individual (deve ir e vir com o aluno) 

 02 cadernos caderflex 96 folhas 

 02 cadernos pequenos 

 01 classificador c/elástico 

 01 régua de 30cm 

 02 lápis pretos; 01 apontador; 02 borrachas 

 01 tesoura sem ponta 

 01 tubo de cola bastão e 1 tubo de cola líquida 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 caixa de giz de cera 

 01 caixa de canetinhas 

 01 pincel; 01 caixa de têmperas 

 

Material coletivo (permanece na sala de aula e para os alunos 

que realizaram a entrega em 2020 não será necessário) 

 01 pacote de papel color set  

 30 cartolinas tamanho ofício (branca) 

 01 pacote 500 folhas de ofício A4 (não em pacotes de 100 folhas) 

 01 jogo didático de acordo com a faixa etária do aluno (a) 

 01 fita papel Kraft780 

 20 folhas pautadas grandes 

 01 folha de EVA  

 05 sacos plásticos tamanho ofício 

 03 envelopes pardos tamanho A4 

 01 tela para pintura tamanho 20X30 

 

 

LIVROS: Aprender Juntos BNCC – Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências– 3º Ano/ Cícero Silva e outros – Editora SM – São Paulo / 

Semear Juntos BNCC - Ensino Religioso Volume 3 Editora SM. 

 
*Dicionário com ortografia atualizada – “Aurélio” 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Início das aulas: 22/02/2021.     Horário das aulas: 13h15min às 17h30min. 

 

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa e Tibilisk. 

 

* Os alunos que realizaram a entrega do material coletivo em 2020 não precisarão entregar em 

2021.   

 

* O material escolar é previsto para as aulas presenciais, em caso de continuidade das aulas 

remotas sua aquisição poderá ocorrer conforme o andamento das aulas. 

*ATENÇÃO: 

Para adquirir os livros da Editora SM de forma on-line insira o número do voucher: 
145973F17 

 


