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LISTA DE MATERIAL 
3º ANO - 2019 

 
Material que deverá ser entregue no dia da reunião de famílias, 28/01/2019, às 14h 

 
Livros 
 
Projeto Presente – Língua Portuguesa – 4.ed. – 3º ano – Débora Vaz, Elody Nunes Moraes, Rosângela Veliago. 
Editora Moderna – somente caderno de atividades – ISBN: 9788516097455  
 
Ligados.com – Matemática – 2.ed. – 3º ano – Daniela Padovan e Ivonildes Milan – Editora Saraiva 
ISBN: 9788502630253 
 
Bright Ideas – Class book 2 – Editora Oxford University Press – ISBN: 9780194110792 
 
Living Around the World – Coleção Springboad Connect – Editora Macmillan – ISBN 9781458640611 
 
Felpo Filva – Eva Furnari – Editora Moderna – ISBN: 9788516051822 
 
Férias na Antártica – Laura Klink – Grão Editora – ISBN: 9788575963609 
 
Histórias à brasileira – volume 1 – A Moura torta e outras – Ana Maria Machado – Companhia das Letras – 
ISBN: 9788574061559 
 
Dicionário ilustrado Houaiss – Instituto Antônio Houaiss – Editora Moderna – ISBN: 9788516104825 
(Integralmente adaptado ao acordo ortográfico). Este item é exclusivo para alunos novos. Nossos alunos já 
possuem esse material que estará na escola. 
 
2 gibis para a gibiteca de classe  
 
Cadernos 
 
1 caderno pautado universitário – 48 folhas, brochura, capa dura, azul 
1 caderno grande de desenho – 100 folhas, espiral, capa dura  
 
Pastas 
 
1 pasta – 20s transparente (História e Geografia). Sugestão: Clear Book BD 
1 pasta – 20s amarela (Produção de texto). Sugestão: Clear Book BD 
1 pasta – 20s azul (Música). Sugestão: Clear Book BD 
1 pasta polionda azul com elástico, tamanho A4, dorso de 1,5 cm (Lição de casa)  
1 pasta (24 cm x 35,5 cm) com ferragem (Avaliação) azul. Sugestão: CLIP FILE 
1 pasta plástica transparente de elástico, tamanho A4, dorso de 1,5 cm (Atividades)  
 
Obs.: As pastas deverão ter a etiqueta de identificação afixada com contact. 
          Podem ser utilizadas as do 2º ano, se estiverem em bom estado. 
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Diversos 
 

2 envelopes de papel pardo tamanho A4 (Inglês) 
3 tubos pequenos de cola bastão (com nome). Sugestão: Pritt 
1 caixa de massinha de 180g / 12 unidades. Sugestão: UTI GUTI 
1 pacote com 50 folhas de papel almaço A4 quadriculado 1cmx1cm 90175. Sugestão: Spiral  
 

Material para aula de Arte 
 

1 pacote de papel sulfite A4 (100 folhas) 
1 bloco com 20 folhas de papel canson A3 (297mm x 420 mm) branco – 180 gramas 
1 lápis grafite 2B 
1 caneta preta – Pilot Marcador para Retroprojetor – tinta permanente – ponta média – 2mm 
1 caneta preta – ponta porosa – ponta média – tinta indelével em papel 1mm. Sugestão: Faber Castell 
1 tubo pequeno de cola bastão. Sugestão: Pritt  
1 caderno de desenho brochura (pequeno) capa dura 40 fls – tamanho 200mm x 140mm (sem pauta e sem 
margem) 

 

Agenda, apostilas, pastas de atividades e colete para educação física deverão ser adquiridos no 
webclasses, após o início do ano letivo. Para realizar a compra, acesse o webclasses. Será aberta uma página 
com usuário e senha. Se for o primeiro acesso, é necessário digitar o CPF nos dois campos. Ao acessar o 
sistema, clique no SHOP e localize o ano que seu filho está cursando e a identificação do material. O 
pagamento poderá ser realizado via cartão de crédito ou por boleto bancário. Para mais informações, falar 
com Paula Jacob ou Emerson Visentainer pelos telefones 3165.2773/2778 ou pelo e-mail: 
atividadesextras@gracinha.g12.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NAS SAÍDAS PARA VISITAS E 
ESTUDOS DO MEIO. 

Material que deverá vir na mochila do aluno no 1º dia de aula 
➢ 1 estojo contendo: 

- 4 lápis grafite Sugestão: Faber Castell ECO GRIP 2B 
- 2 borrachas 
- 1 apontador com depósito 
- 1 régua de 15 cm transparente de acrílico 
- 1 tesoura sem ponta com nome gravado. Sugestão: Mundial 
- 1 caixa de lápis de cor de 24 cores 
- 3 canetas marca texto de cores diferentes 
- 1 caneta fina preta de ponta porosa – 0,4 mm 
- 1 caixa de canetas hidrográficas finas de 12 cores 

Obs.: Todo esse material deverá vir com nome 

Atenção: 

➢ todo o material deve vir etiquetado com o nome da criança, inclusive as borrachas, lápis de cor, lápis 
grafite e canetas hidrográficas; 

➢ para evitar o excesso de peso na mochila, pedimos que respeitem os itens indicados na lista; 
➢ durante o ano, serão pedidos livros de leitura, apostilas ou algum material para trabalhos diversos; 
➢ os materiais do estojo devem ser repostos sempre que necessário. 

https://webclasses.spf.org.br/eportal/webclasses_yii/index.php?r=shop/shop/index
mailto:atividadesextras@gracinha.g12.br

