
 

 
ENSINO FUNDAMENTAL I – 3º ANO 

 
MATERIAIS DIVERSOS  

01 caderno pequeno de capa dura para recados (Formato: 14cm x 20cm) 

02 cadernos brochurões de capa dura de 96 folhas 

01 pacote de monobloco 

01 pacote de papel sulfite (cor branca) com 100 folhas 

01 pasta fina com elástico para tarefas de casa (cor de sua preferência) 

01 pasta com elástico de 6cm de altura (cor de sua preferência) 

03 pastas de plástico com trilho (cor de sua preferência) 

01 tesoura de pontas arredondadas com o nome gravado 

02 colas em bastão 

02 colas líquidas 110g (sugestão: cola em gel) 

01 régua de acrílico de 30 cm 

01 caixa de massa de modelar  

01 pote para guardar a massa de modelar  

01 Atlas Geográfico 

01 fita métrica 

01 revista para recorte 
01 gibi (será devolvido no fim do ano letivo) 

 
ARTE 
01 bloco de desenho A4 140g branco com 20 folhas 

01 pacote de papel Criativo Neon A4 

01 folha de color set (cor: verde) 

02 folhas de papel pardo 

01 cartolina (cor: branca) 

01 pote de tinta guache 250 ml (cor: verde) 

01 tinta de PVA pequena (cor: verde) 

01 pincel nº 14 

01 folha de papel crepom (cor de sua preferência) 

01 tela para pintura 20x30 

03 fotos 10X15 da família  
01 vaso pequeno de cerâmica  

 
MÚSICA 
01 pasta preta com 10 plásticos para música 
01 flauta Doce Soprano Barroco (sugestão: Yamaha) 

 
 
 
 



MATERIAL DE USO PESSOAL (Trazer somente no 1º dia de aula) 
01 lancheira 
01 mochila ou bolsa que comporte uma pasta tamanho 34,5 cm. x 25 cm.  
01 calculadora 
01 Dicionário da Língua Portuguesa - Conforme Nova Ortografia 
01 estojo com zíper, com 3 ou 4 divisórias contendo: 
05 lápis pretos n°2 (sugestão: Super Soft Black) 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de giz de cera 
01 apontador com depósito 
01 borracha  
01 jogo de canetinhas hidrográficas 
02 caneta marca texto (cor de sua preferência) 


