
MATERIAL ESCOLAR 2018 
          3º ANO  

 
                 Início das aulas: 2 de fevereiro de 2018 (sexta-feira) 
 

 Os materiais marcados com (*) deverão ser entregues na escola. 

 Entrega do material na escola, nos dias 18 e 25 de janeiro, na sala de aula do aluno, das 9 às 11 horas e  
das 14 às 16 horas. 

 Material e uniforme completo (obrigatório) devem ser identificados com o nome do aluno, ano e turma. 
 

MATERIAL DE SALA DE AULA 
 1 agenda com o nome e telefone do aluno (folhas únicas para cada dia) – exceto para alunos do Bilíngue (*) 
 1 estojo completo com: borracha, apontador com depósito turbo, 3 lápis pretos nº 2 - ECO, 1 caixa de lápis de cor - 

12 cores - ECO e 1 régua de 15 cm com nome (*) e 1 tesoura sem ponta, com o nome do aluno gravado (para 
crianças canhotas, sugerimos tesoura própria) 

 1 pasta de plástico transparente 2 cm – tamanho A4 (*) 
 1 pasta-catálogo amarela 0.12 com 20 plásticos - CLEAR BOOK (Inglês) (*) 
  1 pasta-catálogo verde 0.12 com 30 plásticos - CLEAR BOOK (Ciências) (*) 
  1 pasta-catálogo transparente 0.12 com 50 plásticos - CLEAR BOOK (Avaliações) (*) 
 2 cadernos capa dura 48 folhas - brochurão (1 amarelo e 1 azul) - Tilibra  (*) 
 1 caderno capa dura quadriculado 48 folhas - brochurão (vermelho) (*) 
 1 lupa de mão 
 1 tubo de cola gel com dois bicos – Faber Castell 
 
 
MATERIAL DE SALA DE ARTES (Material separado e identificado) (*) 
 
 1 caixa plástica (no tamanho máximo de 30 X 22 X 10 cm – não ultrapassar a medida sugerida), contendo: 1 caixa 

de lápis de cor (12 cores), 1 apontador com depósito, 1 estojo de caneta hidrocor grossa (12 cores), 2 lápis pretos 
grafite, 1 borracha, 1 caneta preta ponta porosa (Futura), 1 conjunto de caneta fluorescente (marca texto), 1 estojo 
de canetas coloridas para retroprojetor, 1 conjunto de caneta esferográfica de diferentes cores, 1 caixa de giz pastel 
oleoso com 24 cores (*) 

 1 tela 30x40 (*) 
 1m de algodão cru por 1,5m de largura (*) 
 1 pote de tinta acrílica fosca 60 ml: 1 azul escuro - Acrilex (*) 
 1 estojo plástico contendo 12 pastilhas de aquarela – Faber Castell (*) 
 1 bloco de papel para desenho A3 Filiart Renaud – superfície texturizada com 30% de fibra de algodão (*) 
 1 rolo de durex colorido azul (*) 
 5 plásticos grossos tamanho ofício e sem furos (*) 
 1 tubo de cola de 500 ml (*) 
 1 caixa de massa de modelar (*) 
 1 caderno de desenho pequeno (20 X 14,5) – 40 folhas (*) 
 1 folha de papel camurça (*) 
 10 botões 
 1 barra de argila de 500g 
 1 novelo de lã 
 1 pacote de palito de sorvete 
 1 camiseta amarela (tamanho M ou G – adulto) – pode ser utilizada a do ano anterior (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Todos os LIVROS deverão ser encapados com plástico transparente e identificados com nome e série do aluno. 
 
PORTUGUÊS: 
 LOBATO, Monteiro. Fábulas . São Paulo. Editora Globinho, ISBN: 9788525063892. 
 CASEY, Dawn. Contos da Natureza. São Paulo: WMF Martins Fontes, ISBN: 9788578272852. 
 Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Moderna, ISBN: 9788516101473. 
 1 Caderno de Atividades (Será entregue aos alunos no início das aulas). 

 
 

MATEMÁTICA: 
 DANTE, Luiz Roberto – Projeto Ápis: Matemática: 3º ano. 3ª edição, São Paulo: Ática,2017  
ISBN: 9788508184785 (*) 

 
 
INGLÊS: 

 ORMEROD, Mark e READ, Carol, Tiger Time 3, with resource, Student’s Book, London: Macmillan Education, 
ISBN: 9780230484009 (*) 
 
 ORMEROD, Mark e READ, Carol, Tiger Time 3, Activity book, London: Macmillan Education, 
 ISBN: 9780230483675 (*) 
 

 
LITERATURA: 
 

 NORTHCOTT, Richard. The leopard and the monkey. Level B. São Paulo: Disal, Helbling Young Readers, 
 ISBN: 9783852727813. 

 
 WILD, Oscar. The Selfish Giant, Level D. São Paulo: Disal, Helbling Young Readers, ISBN: 9783990452653. 

 
 
ESTUDOS SOCIAIS: 

 PICTHALL, Chez; GUNZI, Christiane. Atlas do Mundo. Tradução de Luciana Chagas. 1ª edição. São Paulo: Editora 
Gaia, ISBN: 9788575552933. 

 
 

Recomendamos a aquisição dos livros de Língua Inglesa na Distribuidora Disal ou na Livraria Bookstore, por 

possuírem maior estoque e entrega mais rápida. 

 Livraria Bookstore - S.D.L. Soc. Distrib. de Livros Ltda. 
              Rua Garibaldi, 1796. Fone: (16) 3911-5051 
 

 Disal Ribeirão Preto 
              Rua Floriano Peixoto, 1250. Fone: (16) 3610-6536 
 
 
ATENÇÃO:  
 

 No início do ano letivo, será cobrada uma taxa para compra do Caderno de Atividades.  

                                  

DISTRIBUIDOR DE UNIFORMES: Pequeno Anjo – Rua Marechal Deodoro, 1774 loja 1. Telefone: 34413777 


