
 

LISTA DE MATERIAIS 2018 
ENSINO FUNDAMENTAL - 3º ANO 

 
LIVROS DIDÁTICOS 
• Matemática:  Projeto Presente. Livro e caderno de atividades. 3º ano - Editora Moderna. 4ª edição. 
• Língua Portuguesa: Projeto Presente. Livro. 3º ano – Editora Moderna. 4ª edição. 
• Ensino Religioso – Sistema Marista de Educação. 3º ano – Editora FTD. 1ª edição. 
• Língua Inglesa: Orbit, volume 3, Richmond. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2017. 
• Filosofia: Convivendo em grupo - Almanaque de sobrevivência em sociedade. Leusa Araújo; Januária Cristina 

Alves. -  Editora Moderna. 
 

MINIDICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 Pequeno Dicionário Houaiss. Nova edição – inclui versão digital. Editora Moderna (mesmo do 2º EF).* 
 
LIVROS DE LITERATURA  
Ciranda da Leitura: sugestões serão fornecidas na primeira reunião de pais.  
Livros de leitura obrigatória: serão solicitados até três livros por trimestre. Seguem as obras literárias a serem 
adotadas no 1º Trimestre:  
 

Adoções do 1º 
Trimestre 

 Felpo Filva. Eva Furnari. Editora Moderna.  

 Jogos depois da chuva, Christina Dias. Editora FTD. 

 
MATERIAL ESCOLAR   
Para uso diário (trazer na mochila com nome completo do estudante) 
01 caderno pautado espiral, tamanho universitário, 96 folhas, com capa dura e folhas sem picote, sem desenho e 
imagens 
01 régua de 30cm 
01 caixa de lápis de cor 12 cores  
01 pasta plástica fina com elástico 
01 estojo simples com: 

02 lápis  
01 borracha branca 
01 apontador com reservatório 
01 caneta marca-texto 
01 tesoura sem ponta 
01 cola bastão 20g 

 
Para uso em sala de aula: 
01 pacote colorset lumi tamanho A4 120g 
02 pacotes de marcadores de páginas removíveis coloridos, tipo Post-it Flags* ou similares 
01 jogo próprio para a faixa etária (sugestões serão fornecidas na primeira reunião de pais) 
01 pacote de folhas de desenho brancas tamanho A4 180g  
01 pacote de folhas sulfite brancas tamanho A4 75g  
20 sacos plásticos com furos tamanho A4 sem tarja branca 
01 cartão postal selado da cidade de Porto Alegre  
01 caixa de giz de cera curto com 12 cores 
01 caixa de massa de modelar à base de cera, 12 cores 
01 estojo de caneta hidrocor ponta grossa com 12 cores  
01 revista para recorte 
01 unidade de biscuit 90g – cor variada 
01 pincel escolar chato nº 14 
500g de argila branca para modelagem 
Tinta aquarela – pastilha – 12 cores 



 

Tinta guache – 250ml – cor variada 
01 prato papelão tamanho 4 – 21cm 
01 conjunto de cola colorida – 06 cores 
03 colas coloridas – dimensional e metalizada (1 dourada e as demais de cores variadas) 
01 tela branca pintura – 18x24cm* 
01 pano para pintura (flanela) 
01 camiseta para pintura * 
01 relógio de ponteiro (pulso ou mesa) * 
Calculadora * 

 
Para as aulas especializadas (aguardar o agendamento da data da entrega dos materiais pelo professor 
especializado):  
 
Música (material adquirido no 3º ano EF e continuidade no 4º e 5º anos EF): 
01 flauta doce soprano germânica Yamaha** com o nome gravado  
01 sacola Ecobag para guardar e transportar os materiais de Música.  
 
Educação Física: 
01 bambolê de mangueira 60cm de diâmetro. 
 
CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 

 

SEGUNDA-FEIRA 
19/2 

TERÇA-FEIRA 
20/2 

QUARTA-FEIRA 
21/2 

QUINTA-FEIRA 
22/2 

SEXTA-FEIRA 
23/2 

Materiais de uso 
diário 

 
Todas as folhas 

 

 
Livros didáticos e de 

literatura 
 

Materiais para uso 
em sala de aula 

Revista 

OBSERVAÇÕES: 

 O uso de uniforme completo é obrigatório, bem como o uso de tênis e meias. 

 Colocar o nome do(a) estudante em todo o material de uso diário, inclusive nos uniformes e guarda-chuvas. 

 O material de uso diário deverá ser reposto conforme for terminando. 

 Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior (pastas, tesoura, régua, etc). 

 Pedimos especial atenção à mochila do(a) estudante, buscando, desde a aquisição, um modelo simples e leve, 

colaborando assim para a diminuição do peso a ser transportado todos os dias.  

*O minidicionário de Língua Portuguesa e os materiais sinalizados (camiseta para pintura, tela, relógio de ponteiros e 

calculadora) deverão permanecer em casa. A professora avisará quando for utilizá-los em sala de aula. 

** A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade de manuseio dos materiais, questões 
consideradas importantes para a faixa etária. 

 


