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LISTA DE MATERIAIS 3º ANO/2019 

-1 tesoura sem ponta com o nome do aluno. 

-1 estojo. 

- 1 caixa de lápis de cor. 

-1 jogo de canetinhas. 

-1 tubo de cola líquida (40g). 

-2 tubos de cola bastão. 

-2 lápis de escrever (não utilizaremos ainda lapiseiras). 

-1 apontador com lixeira.

-2 borrachas brancas. 

-1 régua de 30 cm. 

-1 caderno para caligrafia com linhas finas (pode ser o mesmo do ano anterior). 

-3 cadernos pequenos, capa dura, 50 folhas (podem ser os mesmos do ano anterior). 

-2 cadernos grandes, capa dura e espiral (96 folhas). 

-1 caderno pequeno, capa dura (96 folhas), exclusivo para  Espanhol. 

-2 pastas plásticas finas, transparentes e com elásticos (podem ser as mesmas do ano anterior). 

-2 pastas plásticas grossas com elásticos (4 cm). 

-2 tubos de repelente em spray. 

-1 tubo de protetor solar. 

-2 refis de lenços umedecidos. 

-1 caixa de lenço de papel. 

 

Deverá vir diariamente com o aluno: 

-1 garrafa de água higienizada e com água. 

-1 toalha para o lanche. 

 

 

Livros didáticos: 

 

História: História, Sociedade & Cidadania de Alfredo Boulos Júnior, 3º ano, edição 2018, editora FTD.  
 

Geografia: BURITI PLUS, Geografia, 3º ano, edição 2018, editora Moderna. 
 

Ciências: BURITI PLUS, Ciências 3º ano, edição 2018, editora Moderna. 
 

Língua Portuguesa: BURITI PLUS, Língua Portuguesa, 3º ano, edição 2018, editora Moderna. 
 

Gramática: Gramática Fundamental, 3º ano, de Douglas Tufano, 3ª edição. Editora Moderna. 
 

Matemática: BURITI PLUS, Matemática, 3º ano, edição 2018, editora Moderna.  
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Inglês: Guess What! 3. Cambridge, University Press. (versão americana).   
 

 

Espanhol: Ventanita 3 al español. Editora Santillana.  

 

 

Literatura Infantil: Bisa Bia Bisa Bel,  de Ana Maria Machado, 3ª edição. Editora Salamandra. 

 

Dicionários: (podem ser os mesmos do ano anterior) 

-1 minidicionário de Português. Sugestão: Aurélio, Editora Positivo. 

-1 minidicionário de Inglês. Sugestão: editoras Cambridge ou Oxford. 

 

Empresas credenciadas para venda de uniformes:  

• Weikki Confecções – 33222593 

• Nódhice – 33231623 

 

 

Os materiais deverão ser entregues  na primeira semana de fevereiro, na recepção. 
Todos os materiais do ano anterior que estiverem em boas condições poderão ser reaproveitados. 
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno.  

 

 

 

 

 


