
 
 

    

   LISTA DE MATERIAL 2018 
   

                       ENSINO FUNDAMENTAL - 3º ANO 
 

A) MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO:  
Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno, colégio, matéria, série e 
encapado com plástico incolor (cadernos e livros). Durante o ano o material deverá ser reposto 
sempre que necessário. 
 
07 cadernos brochurão, 60 fls.: Língua Portuguesa, Inglês, Geografia, História, Matemática, Ciências, Ensino 

Religioso. Evitar caderno de capa dura, pois pesa na mochila. 
01 caderno capa dura, 96 fls., sem pauta: Música (poderá ser mantido o caderno do ano anterior). 
01 pasta plástica envelope com fechamento horizontal, tamanho A4: Arte. 
01 pasta plástica transparente com elástico (espessura fina e tamanho adequado à mochila). 
10 sacos plásticos, tamanho ofício, sem furo e mais resistentes (sem identificação do aluno).  
01 régua de plástico 30 cm (não trazer régua de metal, nem maleável). 
Estojo escolar marcado com o nome do aluno, contendo: 
01 tesoura sem ponta com o nome gravado. 
02 borrachas macias. 
01 apontador com reservatório. 
06 lápis pretos (não será permitido o uso da lapiseira no 1º semestre). 
01 caneta marca texto (amarela). 
01 caixa de lápis de cor. 
01 cola branca (líquida ou bastão). 

 

ATENÇÃO! 
No primeiro dia de aula (1º/02/2018), trazer na mochila: cadernos de Língua Portuguesa e Matemática, estojo 
completo, pasta plástica transparente e sacos plásticos. Os livros serão solicitados, posteriormente, pela 
professora.  
Não será permitido o uso de caderno com espiral. 

 
B) LIVROS DIDÁTICOS: 
 

1. PORTUGUÊS: VASCONCELOS, Adson. Aprender juntos. Português 3.  5. ed. Edições SM, 2016. 
 Minidicionário: Sugestões: Aurélio (Editora Positivo), Michaellis (Editora Melhoramentos), Houaiss (Editora 
    Objetiva). 
 
2. INGLÊS: MILITELLO, Ana Lúcia. Kid’s web 3. 2nd edition. Ed. Richmond (não adquirir livro da 1.ed. ou Play 
    and Learn – Full Edition). 
 Sugestão de dicionário: The Landmark dictionary. Ed. Richmond. 
 
3. GEOGRAFIA: GUELLI, Neuza Sanchez; NIGRO, Cíntia. Geografia 3. Projeto Presente. 4. ed. Ed. Moderna, 2015. 
    (Somente Livro Texto 3). 
 
4. HISTÓRIA: DREGUER, Ricardo, MARCONI, Cássia. História 3. Projeto Presente.  4. ed. Ed. Moderna, 2015.  
    (Somente livro texto 3). 
 
5. MATEMÁTICA: DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Projeto Ápis. 3.ed. Ed. Ática, 2017. (Livro texto, Caderno de 
    Atividades e Ápis Divertido). 
 
6. CIÊNCIAS: NIGRO, Rogério Gonçalves. Ciências. Projeto Ápis. 3.ed. Ed. Ática, 2017. (Livro texto, Caderno de  
    Atividades e Caderno de Ciências e Linguagem). 
 

C) INÍCIO DAS AULAS EM 2018: 1º de fevereiro  

Turno da manhã: 7h10’     
Turno da tarde: 13h 
 

D) TRANSPORTE ESCOLAR: O Colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém qualquer relação comercial ou 

contratual com os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação deste serviço é exclusiva dos pais 
ou responsáveis. 
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