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LISTA DE MATERIAIS - 3º Ano do Ensino Fundamental – 2020 

Observações importantes: 

 Os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula, observando as orientações que 
seguem. 

 Não dobrar as folhas.  

 É muito importante observar a qualidade dos materiais adquiridos, como por exemplo a tesoura: 
uma tesoura de qualidade possibilita ao aluno realizar os seus trabalhos com maior eficiência. 

 Materiais complementares poderão ser solicitados durante o ano letivo, dependendo dos projetos 
desenvolvidos. 

 Sugere-se o reaproveitamento dos materiais escolares de um ano para o outro, visando a um 
consumo consciente: tesoura, régua, estojo, etc. 

 O uso do uniforme é obrigatório. Solicitamos que todo uniforme seja identificado com nome 
bordado do aluno ou com caneta de tecido na parte interna. Os uniformes são comercializados 
pelas empresas: Sandriná e Tedesco, sendo que os endereços das mesmas estão no site do colégio. 
 

Materiais de uso individual (deverão ser trazidos na mochila, no 1º dia de aula, com identificação em todos 

os itens): 

 1 foto 3x4; 

 2 cadernos grandes com linhas simples, capa dura, sem espiral, 96 folhas (com margem do lado 
direito de cada página); 

 1 caixa de lápis de cor (12 cores ou 24 cores); 

 1 tesoura pequena com ponta redonda, observando o modelo para destro ou canhoto; 

 1 borracha macia; 

 3 lápis de escrever nº 2; 

 1 caneta marca-texto; 

 1 apontador com reservatório; 

 1 tubo de cola branca 110g; 

 1 régua de 15 cm (em acrílico); 

 1 régua de 30 cm (em acrílico); 

 1 pasta plástica, tamanho ofício, aba elástico, 4cm (espessura), para uso diário; 
 1 conjunto de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores); 

 1 garrafa plástica, para água, com identificação; 

 1 estojo (para colocar a tesoura, os 3 lápis de escrever, a borracha macia, a caneta marca-texto, o 
apontador, o tubo de cola e a régua de 15 cm). 

 
Materiais que ficarão na sala de aula (deverão ter identificação em todos os itens e ser entregues em uma 
sacola, no 1º dia de aula, com o nome da criança na sacola também): 

 6 sacos plásticos sem furos; 

 1 pincel chato nº 10; 

 1 conjunto de cola colorida (6 cores); 

 1 conjunto de tinta têmpera (6 cores); 

 1 caixa de giz de cera curto (15 cores); 

 1 caderno de desenho grande (96 folhas); 

 1 caderno grande de caligrafia (sugestão: pode/deve ser o mesmo do 2° ano ou 187mm x 24 mm, 
40 folhas); 

 1 bloco do Colégio (adquirir no Xerox do colégio); 
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 20 folhas de desenho folhas A3 (brancas); 

 1 jogo infantil apropriado à idade; 

 1 livro infantil adequado à idade; 

 1 dicionário de Língua Portuguesa (Sugestões: Houaiss ou Aurélio: um bom dicionário será utilizado 
durante toda a vida escolar, ou seja, durante muitos anos); 

 1 material dourado, individual, (pequeno); 

 1 folha de papel crepom (cor a escolher); 

 1 rolo de fitilho (cor a escolher); 

 1 cola glitter, 35g, cor prata ou dourado; 

 1 saquinho de organza para guardar o material dourado; 

 100 palitos de picolé; 

 1 saquinho de organza para guardar os palitos de picolé; 

 1 pote plástico para limpeza do pincel; 

 1 pano multiuso para limpeza do pincel;  

 2 folhas adesivas com 1 etiqueta inteira; 

 30 folhas de desenho A4 brancas; 

 30 folhas de desenho A4 coloridas; 

 1 pacote de papel mágico, tamanho A4; 

 1 caneta retroprojetor preta (ponta 2.0); 

 1 fotocópia autenticada, em cartório, da carteira de identidade ou da certidão de nascimento da 
criança. 

 1 pasta catálogo, tamanho ofício, com 50 sacos plásticos, com identificação da escola. Esta pasta 
deverá ser adquirida no xerox do colégio. As crianças que frequentavam o colégio em 2019, já 
possuem essa pasta. No entanto, ela deve retornar vazia em 2020; 

 
LIVROS DIDÁTICOS: 

LÍNGUA INGLESA:  O livro de Inglês poderá ser adquirido no colégio, no dia 20/02/2020, 
quando ocorrerá a FEIRA DE LIVROS, com diversas editoras. 
Livro: SHINE ON 3 – Student Book & Extra Practice (With Online Practice) 
Autoras: Susan Banman Sileci e Patrick Jackson 
Editora: Oxford University Press 

 

MATEMÁTICA: O livro de matemática deverá ser adquirido no colégio, no dia 20/02/2020, 
quando ocorrerá a FEIRA DE LIVROS, com diversas editoras. 
Livro: Matemática da Minha Vida – 3º ano 
Autora: Ana Cristina Rangel 
Editora: Neemi 

 
LÍDER EM MIM: Guia de atividades para o 3º ano             Editora: Ática 
O livro do Líder em Mim deverá ser adquirido pelo site que segue: 
1º) Acessar: www.livrofacil.net; 
2°) Digitar: Colégio Madre Bárbara (no meio da página solicita-se o nome do colégio); 
3º) Escrever o código: madrebarbara@2020; 
4°) Seguir os passos solicitados.  
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