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3º ANO
ENTREGAR NO COLÉGIO 
• 01 agenda 2020, grande com 1 folha inteira por dia, medida  
mínima:13cm x 20cm 
• 02 folhas de papel cartão amarelo 
• 02 folhas de papel color set – vermelho 
• 200 folhas de papel sulfite A4 branco (Arte) 
• 04 gibis (biblioteca de sala) 
• 03 folhas de EVA azul 
• 06 folhas de papel seda laranja 
• 04 folhas de acetato 4B 
• 01 rolo de fita PVC transparente 
• 03 esferas de isopor 5 cm, 10 cm e 10 cm 
• 01 pacote de copos descartáveis (para as festinhas) 
• 01 vidro de tinta acrílica amarela 
• 01 caixinha de clipes coloridos 
• 01 pacotinho de prendedor de roupas de madeira  
• 01 camiseta usada do pai ou da mãe (para as aulas de  

Artes) 
• 1 rolinho de barbante colorido grosso 
•  02 folhas de papel pardo 
• 03 folhas de papel crepom vermelho 
• 01 caneta permanente preta 
• 02 potes 250 ml de tinta guache (laranja e amarelo) 
• 01 agulha grossa, sem ponta 
• 01 caixa de clipes aço epoxi tamanho 2/0 (00) 
• 01 tubo de cola tenaz 110g  
• 01 bloco de papel canson A4 

 
 

 
DEIXAR NA MOCHILA 
• 01 tubo de cola bastão 40 g 
• 01 tubo de cola tenaz 110 g 
• 01 pasta com elástico 
• 01 caderno pequeno quadriculado de 1 cm (50 folhas) 

(continuar usando o do ano anterior)  
• 01 caderno de caligrafia grande de capa dura, com pauta de 

3 milímetros (continuar usando o do ano anterior) 
• 05 cadernos brochurão capa dura (50 folhas) para Ciências, 

História/Geografia, Matemática, Inglês e Filosofia 
• 01 caderno brochurão capa dura (100 folhas) para 

Português  
• 01 caderno pequeno capa dura para Xadrez (continuar 

usando o do ano anterior) 
• 01 caixa de lápis de cor – 12 cores 
• 01 caixa de canetas hidrocor 
• 01 marca texto amarelo 
• 01 estojo duplo ou triplo 
• 01 atlas geográfico simples 
• 01 apontador plástico com depósito 
• 01 tesoura sem ponta de boa qualidade (para canhoto 

adquirir tesoura especial)  
• 01 régua (30 cm)  
• 01 dicionário Aurélio 

• 02 lápis pretos nº 2 
• 02 borrachas macias 
• 01 calculadora simples  
• 1 pasta com elástico (Artes) 
 
LIVROS PARA O 1º SEMESTRE 
 
1º- Diário de uma minhoca 
   Autora: Doreen Cronin e Harry Bliss 
   Editora: Companhia das Letrinhas. 
2º- O Homem que espalhou o deserto  
  Autor: Ignácio de Loyola Brandão 
  Editora: Global 
 
LIVROS PARA O 2º SEMESTRE 
 
3º- Calvin & Haroldo – E foi assim que começou 
  Autor: Bill Watterson 
  Editora: Conrad. 
4º- Minhas Memórias de Lobato  
  Autora: Luciana Sandroni 
  Editora: Companhia das Letrinhas 
 
 
 
 
         
Todo o material suplementar deverá ser etiquetado e 
entregue até 22 de janeiro, das 9h às 11:30h ou das 
13h às 17h, na sala 416 do bloco 4.  
Na entrega, o material será conferido na presença 
do responsável. 
 
 
 
Início das aulas: 03 de fevereiro de 2020 
 
 


