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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 

Todos os momentos apresentam possibilidades de aprendizado para os estudantes. Sendo 
assim, a aquisição dos materiais escolares é uma boa oportunidade para que cada criança 
reflita sobre o consumo consciente, o combate ao desperdício e adquira boas atitudes que 
levem em consideração a sustentabilidade. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Todos os materiais escolares de 2021, que estiverem em bom 
estado de uso, podem ser reutilizados em 2022, caso sejam solicitados  nesta lista de material 
(inclusive os cadernos). Todo o material deve estar marcado com o nome da criança. 
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1) MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 
− 02 cadernos (brochurão com pauta, capa cartonada) com 80 folhas para Língua Portuguesa e 

Matemática. 
− 05 cadernos (brochurão com pauta, capa cartonada) com 60 folhas para Ciências, Geografia, 

História, Ensino Religioso e Inglês. 
− 01 bloco pautado frente e verso com folhas para serem destacadas para a disciplina de Oficina 

de Redação. 
− 02 lápis pretos nº 2 (o uso de lapiseira é inadequado nessa faixa etária). 
− 01 borracha branca macia. 
− 01 régua de 30 cm (não recomendamos réguas flexíveis). Sugestão: acrílico grossa ou madeira. 
− 01 caixa de lápis de cor grande com 12 cores. 
− 01 caneta marca-texto – tinta amarela. 
− 01 tesoura escolar com ponta arredondada (gravar o nome da criança). 
− 01 tubo de cola de 40 g - líquida. 
− 01 tubo de cola de 40 g - bastão. 
− 01 apontador com reservatório. 
− 01 estojo. 
− 01 pasta fina, sem alça, com elástico e de plástico, ofício.  
− 01 pasta tipo catálogo com 20 plásticos para portfólio de Música. 
− 01 Pasta catálogo preta c/ 50 plásticos para portfólio do Projeto de Vida. 
− 01 jaleco branco com nome gravado (para as práticas no laboratório). 
− 01 flauta Doce Soprano Germânica, identificada com o nome do estudante. 
− 05 folhas de papel quadriculado de 1 cm. 

 

2) MATERIAL DE ARTE  
− 01 caneta preta de ponta porosa com 1 mm.  
− 01 caixa de canetinha hidrocor fina com 12 unidades. 
− 01 caixa de massinha (Cores de pele, à escolha da família). 
− 01 tela para pintura - 20cm x 30cm. 
 

3) LIVROS (DIDÁTICO E LITERÁRIO), DICIONÁRIO E REVISTINHA 
 

1) Português 
 

Aprender Juntos - 3º ano. 
Autores: Cícero de Oliveira / Elizabeth Gavioli de 
Oliveira e Silva. 
Edições SM. 
8ª edição - 2021. 
Edição atualizada de acordo com a BNCC. 

 

 
 
 

2) Geografia 
 
Projeto Buriti Plus - 3° ano. 
Obra Coletiva. 
Editora: Moderna. 
1ª edição - 2018. 
Edição atualizada de acordo com a BNCC. 
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3) Ciências 
 
Projeto Ápis - Ciências - 3º ano. 
Autor: Rogério G. Nigro. 
Editora: Ática. 
4ª edição - 2020. 
Edição atualizada de acordo com a BNCC. 

 

 

4) Geografia - Caderno de Atividades  
 

Projeto Buriti Plus – 3º ano. 
Obra Coletiva. 
Editora Moderna. 
1ª edição - 2018. 
Edição atualizada de acordo com a BNCC. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5)  Matemática 
 

Projeto Ápis – Matemática - 3º ano. 
Autor: Luiz Roberto Dante. 
Editora: Ática. 
4ª edição - 2020. 
Edição atualizada de acordo com a BNCC. 

 
 
 
 

6) História 
 

Aprender Juntos - 3º ano. 
Autoras: Raquel dos Santos Funari, Mônica 
Lungov Bugelli. 
Edições SM. 
7ª edição - 2021. 
Edição atualizada de acordo com a BNCC. 

 

 

7) Inglês 
 

Livro didático (Programa Bilíngue) Smarty 
3/Student’s book. 
Autoras: Michele Guerrini, Izabella Hearn, Lois 
May. 
1ª edição – 2019. 
Editora SM. 

 
Atenção: Esse livro só pode ser adquirido pela 
internet, no site da Editora SM: 
www.smdireto.com.br. 

8) Para montagem da biblioteca de sala 
 

- 03 revistas em quadrinhos (novas). 
- 01 Revista Picolé. 

 

http://www.smdireto.com.br/
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9) Livro literário para a 1ª etapa 
 
Felpo Filva. 
Autora: Eva Furnari. 
Editora: Moderna. 
Última Edição. 

 
 

 
 
 
 
 
Os livros literários para as etapas subsequentes 
serão solicitados em momento oportuno. 

 

10) Minidicionário da Língua Portuguesa 
(revisado com a nova ortografia). 

 

4) OBSERVAÇÕES 

● Todo o material deverá ser devidamente identificado com o nome do estudante. Não nos 
responsabilizaremos por materiais perdidos sem identificação. 

● Durante o ano letivo, mediante necessidade, deverá ser feita a reposição do material individual. 
● Os materiais de uso individual deverão ser organizados na mochila e enviados para a sala de aula, 

conforme o horário semanal que será enviado posteriormente. No 1º dia de aula, trazer apenas os 
cadernos de Português e Matemática e o estojo. A professora enviará as datas para os estudantes 
trazerem os outros materiais solicitados nesta lista. 

● A professora de Arte marcará as datas para os estudantes trazerem os materiais dessa 
disciplina, solicitados nesta lista. 

● Sugerimos evitar cadernos de capa dura, lápis de cor com muitas cores e estojos grandes, com o 
objetivo de amenizar o peso das mochilas. 

● Sugerimos o uso da mochila de rodinhas. 
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Professora Gláucia Jardim 
Coordenadora Educacional 
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Professora Elânia Duarte Diniz 
Coordenadora Pedagógica de Segmento EFI 
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Coordenadora Pedagógica Geral 
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