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Lista de Material Unidade São Paulo – 3º ano – 2018
Elaborada na forma do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público para regularização
de lista de material. O documento encontra-se afixado nos murais da Unidade. *
I - Material Escolar
01 caixa de lápis de cor de 24 cores
01 conjunto de hidrocor
06 lápis pretos nº 02
01 caneta de tinta permanente preta
01 borracha
01 apontador com coletor
01 estojo com 3 divisões
01 pote de tinta para tecido - 250 ml (vermelha)
01 tesoura sem ponta (com nome)
01 régua de 30 cm
02 tubos de cola (pequenos)
02 tubos de cola bastão
02 canetas marca texto amarela
01 pincel nº 14
01 pasta com elástico
01 brilho cola
01 caixa pequena de guache com 6 cores
01 caderno brochurão 48 folhas (com capa dura)
01 caderno quadriculado grande de mola 1 x 1
01 caderno brochura (pequeno) 60 folhas
01 caderno de desenho 50 folhas
02 folhas de papel color set fluorescente azul
02 folhas de cartolina laminada dourada
01 folha de papel de presente estampado
01 bloco de color set
02 placas de E.V.A laranja
02 placas de E.V.A branca
01 bloco de dinheirinho
01 tela 20x30
01 bloco pautado com linhas
04 Gibis

II- Para as aulas de Judô e Dança
Judô – judogui e chinelo
Dança – collant, meia calça e sapatilha (preto)
III - Livros Paradidáticos

2º bimestre
Amigos do peito
Autora: Claudio Thelas
Editora: Formato
3º bimestre
Meu livro de folclore
Autor: Ricardo Azevedo
Editora: Ática
4º bimestre
Caça ao tesouro uma viagem ecológica
Autora: Liliana Iacocca
Editora: Ática
Dicionário
Mini Dicionário Aurélio - Língua Portuguesa
(Revisado conforme acordo ortográfico)
Autor: Aurélio B. Holanda Ferreira
Editora: Positivo
Caligrafia
No capricho - C
Caligrafia integrada com ortografia e gramática
Autora: Isabella Carpaneda e Angolina Bragança
Editora: Quinteto
Observações:
1. Todos os cadernos deverão ser encapados com
plástico de sua preferência e etiquetados com o nome
do aluno.
2. O material escolar deverá ser trazido na reunião
entre pais e professores antes do início das aulas e
etiquetado com o nome do aluno.
3. Todos os livros paradidáticos e caligrafia foram
adotados em 2017.

Obrigada,
Direção / Coordenação

1º bimestre
A rua do Marcelo
Autora: Ruth Rocha
Editora: Salamandra

* Qualquer divergência desta lista com o
Termo de Ajuste de Conduta deverá ser
imediatamente comunicado ao Ministério
Público.

