
Lista de materiais 2020 

Fundamental I 
 

 

                                                                    3º ano / 2020 

Material com identificação (etiquetado). 

01 Dicionário de Língua Portuguesa (atualizado, 
conforme a nova ortografia). 

01 Caderno de 48 folhas para Inglês 
(pequeno/brochura). 

02 Cadernos de 96 folhas universitário (brochura ou 
espiral, com folhas não destacáveis). 

02 Borrachas (brancas e macias). 

02 Lápis preto (nº 2). 

01 Estojo com três divisórias (tamanho pequeno). 

01 Caixa de canetinhas  hidrocor –ponta fina (12 
cores). 

01 Caixa de lápis de coloridos (24 cores). 

01 Caixa de giz de cera (12 cores, pequeno). 

01 Apontador com reservatório. 

01 Régua de 30 cm (não flexível e transparente). 

01 Tubo de cola branca (90 gramas). 

01 Tubo de cola bastão (40 gramas). 

01 Tubo de cola transparente para E.V.A (90 gramas). 

01 Tesoura sem ponta (tamanho pequena). 

01 Caneta marca texto (qualquer cor). 

02 Gibis de boa qualidade (usados). 

01 Caixa de cola colorida (6 unidades). 

01 Pasta com elástico (tamanho ofício). 

02 Tubos de cola colorida 3D relevo (cores variadas). 

01 Caixa de material dourado (individual e com nome 
escrito nas peças). 

01 Caixa de massa de modelar (12 cores). 

01 Livro de literatura infantil de acordo com a faixa 
etária (usado). 

01 monobloco sem desenhos 

02 Pacotes de folhas coloridas (tons fortes ou 
fluorescentes  120 gramas). 

5 Envelopes coloridos (tamanho 15 x 10 cm). 

04 envelopes brancos (tamanho A3). 

01 Bloco de folhas de desenho- BRANCA (tamanho 
A3). 

100 folhas de desenho (tamanho A4). 

01 fita adesiva transparente (larga). 

01 Pacote de lantejoulas (tamanho 14mm). 

01 Folha de E.V.A glitter (cores primárias). 

 

* Trazer todo o material identificado no dia da 
reunião. 

 

 

 

 

 
 

 

APOSTILAS / LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 Primeiro trimestre: ROCHA, Ruth. Fábulas de Esopo, Editora Salamandra 

 Segundo trimestre:  CAMARGO.D; CASSOL, L. Che Pia, Editora Cassol 

 Terceiro trimestre: CORAN, Pierre; FLORIAN, Mélanie; tradução PRIETO, Heloisa. O silêncio de Júlia, Ed. FTD 

 

 Apostila do Sistema Positivo: https://lasalle-carmo.lojanaescola.com.br/ 

o (no cadastro do aluno: Nível: EF1 – Série: 3º ano) 

o FTD: Inglês: Brick by Bryck 3 / StandFor 

* Apostilas/livros didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar, clausula 5ª, parágrafo 6º.                                                                                                                                                               

Lembramos que todos os materiais deverão estar identificados. 

Os materiais solicitados poderão ser reutilizados do ano anterior. 

Os materiais deverão ser GUARDADOS EM CASA, E SOMENTE ENVIADOS À ESCOLA QUANDO SOLICITADO PELA PROFESSORA. 

https://lasalle-carmo.lojanaescola.com.br/

