
LISTA DE MATERIAIS 2021
3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I

(Todos os materiais deverão vir identificados com o nome do aluno e
com o nome completo e a turma do aluno)

● 02 lápis de escrever pretos nº2.
● 02 tubos de cola bastão 20g (sugestão Scotch 3M).
● 01 apontador com suporte.
● 02 borrachas macias.
● 01 caixa de lápis de cor com 12 cores.
● 01 caixa de giz de cera curto.
● 01 estojo de canetas hidrocor.
● 01 tesoura com ponta redonda.
● 01 régua de 30 cm.
● 01 pasta com elástico tamanho ofício.
● 01 pasta catálogo GVM com espiral com 50 plásticos (tamanho ofício).
● 01 caderno grande, espiral, com linha e margem, capa dura (96 folhas).
● 01 caderno pequeno, espiral, com linha e margem, capa dura (50 folhas).
● 01 caderno de desenho capa dura 96 folhas (tamanho A4).
● 01 pacote de color set A4.
● 01 pacote LUMI PLUS A4.
● 01 pacote folha branca A3
● 02 pacotes com 100 folhas de ofício A4 reciclada.
● 01 pacote de folhas de desenho reciclada 160g.
● 02 gibis (de acordo com a faixa etária).
● 02 pincéis (1 tamanho 4 e 1 tamanho 14).
● 02 tintas para tecido (cores diferentes).
● 01 Tela de Tecido 20x20.
● 02 lixas escolares (preta).
● 05 sacos plásticos (tamanho ofício).
● Minidicionário Didático (com divisão silábica).

Observações:

● Identificar todos os materiais (inclusive os lápis, canetinhas, giz de cera, borrachas,
apontador, tesoura, cola e régua).

● Identificar com o nome do estudante nas capas dos livros, cadernos e pastas.
● Colocar os lápis pretos, apontador e borrachas em um estojo.
● Não dobrar folhas A3
● Observar o tamanho indicado de cada material e quantidade.
● Materiais complementares poderão ser solicitados durante o ano letivo, dependendo dos

projetos.
● O uso do uniforme é obrigatório e devem ter identificação em todas as peças.

MÚSICA
● Bloco de Atividades. (Material próprio e personalizado disponível no setor de reprografia do

Colégio a partir do início do ano letivo.)
● Flauta Doce Soprano de Digitação Germânica. (Sugestão: Marca Yamaha Germânica YRS

20/23 G)



LIVROS DIDÁTICOS:

● Projeto Ápis Matemática - 3º ano. 4ª edição 2020, Ed. Ática. ISBN
9788508195725

● Projeto Ápis Língua Portuguesa - 3º ano. 4ª edição 2020, Ed. Ática. ISBN
9788508195329

● Projeto Ápis Ciências - 3º ano. 4 ª edição 2020, Ed. Ática. ISBN
9788508195428

● Língua Inglesa – Orbit 3 Student’s Book  - 1st Edition - Editora Richmond.

Obras Literárias de Língua Inglesa:

Callum, The Caterpillar. Nível 1- Pre Starters. Coleção First Readers. Esta leitura foi
adotada para o segundo ano do Ensino Fundamental I no ano de 2020 e, em virtude
da pandemia, será trabalhada no primeiro trimestre do terceiro ano do Ensino
Fundamental I no ano de 2021.

Mystery Island. Julie Davies. Nível: Pre-flyers. Richmond Primary Readers.

LIVROS DE LITERATURA

● 1º Trimestre:

Olívia e os Índios. Betty Mindlin. Editora Scipione, 2018. ISBN: 9788526292475

● 2º Trimestre:
Onde estão as multiplicações? Luzia Faraco Ramos Faiifi. Editora Ática. 3ª Edição.
ISBN: 9788508160365



Cadu Procura em Porto Alegre. Carlos Augusto Pessoa de Brum. 6ª edição 2019.
Br 1 Editores. ISBN: 9788598399164

● 3º Trimestre:

Na praia e no luar tartaruga quer o mar. Ana Maria Machado. Editora Ática. Edição
2017. ISBN: 9788508128440

PROJETO MIND MAKERS - PENSAMENTO COMPUTACIONAL

MATERIAL DIDÁTICO - Cadernos de Criação e materiais complementares do projeto Mind Makers
(a lista será disponibilizada posteriormente juntamente com as orientações para compra online).

UNIFORME:
O uso do uniforme é obrigatório em todo o Ensino Fundamental e recomendável no Ensino

Médio.  É composto de: camiseta, bermuda, abrigo do colégio, tênis e crachá de identificação.

EDUCAÇÃO FÍSICA:
As aulas de Educação Física nos meses de março, abril, novembro e dezembro serão

realizadas no espaço da piscina. Salientamos a importância da identificação dos materiais com
nome e turma do aluno.

Para o aluno participar das aulas são necessários os seguintes materiais, de uso
obrigatório:

● Sunga ou calção preto ou azul marinho para meninos.
● Maiô preto ou azul marinho  para meninas.
● Boias de braço para alunos do 3º ano que não nadam.
● Toalha de banho.
● Chinelo.
● Touca de natação.

OBSERVAÇÕES

● O uniforme escolar será comercializado pela Visual Uniformes, maiores informações para
aquisição entrar em contato pelos telefones 3061.9888 e/ou 51 9.91615747 ou por e-mail
visualuniformes88@gmail.com. Endereço: Avenida Assis Brasil 1681, Viaduto Obirici.

● Todas as adoções dos materiais didáticos da Somos Educação (Ática, Scipione, Saraiva, Atual,
Mind Makers e Richmond) poderão ser adquiridas através da plataforma online de vendas Livro
Fácil. Para acessar a Plataforma cliqueno link https://www.livrofacil.net/#colegiosaojudastadeu,
digite o código SJT2021 e clique em “entrar” para ter acesso à lista da nossa escola. Preencha,
nos campos indicados, o nome e sobrenome do aluno, selecione a série desejada e clique em
“Entrar”.

IMPORTANTE
01/03/2021 – Reunião de Pais e/ou Responsáveis
03/03/2021 – Início das aulas.

mailto:visualuniformes88@gmail.com
https://www.livrofacil.net/#colegiosaojudastadeu

