
Lista de Material - 2020 

3º ano do Ensino Fundamental I (EF-3) 

 

● REINÍCIO DAS ATIVIDADES ON-LINE COM ALUNOS: 23 de julho de 2020 

 
1. Material do aluno deverá ser entregue à professora no retorno às aulas presenciais. 

 
Observação para alunos ingressantes no 2º semestre: Poderão ser utilizados pastas e cadernos que a               
criança já possui, desde que sinalizado em quais disciplinas serão utilizados. 

 
  
01 cadernos tipo brochura, capa dura (tamanho universitário) com 96 fls, com margem (para disciplina de                
História, Ciências e Geografia). Atenção:  verifique se as folhas possuem margens e dê preferência aos               
cadernos pautados em azul ou preto. Não comprar caderno espiral, nem tipo Caderflex ou que tenham                
folhas picotadas ou com ilustrações - sugestão: Tilibra. 

01 caderno tipo brochura, capa dura (tamanho universitário) com 48 fls, com margem (para disciplina de                
Português). 

01 caderno tipo brochura, capa dura (tamanho universitário) com 48 fls, com margem (para disciplina de                
Inglês). 

01 caderno tipo brochura,capa dura (tamanho universitário) com 48 fls, com margem (para disciplina de               
Filosofia poderá ser o mesmo utilizado em 2019). 

01 caderno quadriculado (1cm x 1cm) – tamanho universitário, capa dura, espiral, sem picote, com 96 fls                 
(para disciplina de matemática). Sugestão: Tilibra Kids.  

01 pasta plástica com elástico para lição de casa (na cor de preferência do aluno). 
01 pasta catálogo (com três plásticos) para avaliações . 
01 pasta plástica catálogo, com 20 plásticos, na cor azul (sugestão: Clear Book Yes - para disciplina de                  
Inglês) 
01 pasta catálogo preta, simples, com 15 envelopes plásticos grossos para disciplina de Música  
01 flauta doce soprano barroca – marca Yamaha, com nome gravado. 
 
 
2. Material de uso individual, que deve ser deixado na mochila do aluno, trazido diariamente à escola                 
e reposto sempre que necessário:  
 
01 estojo  
02 lápis grafite nº 2  
01 caneta marca texto  
01 borracha macia  
01 apontador com depósito (simples)  
01 tubo pequeno de cola branca lavável (35g ou 40g) 
01 cola bastão (20g) 
01 régua transparente de 15 cm  
01 tesoura sem ponta com nome gravado (sugestão: Mundial). * Caso o aluno seja canhoto, adquirir a                 
tesoura apropriada.  
01 estojo de canetas hidrográficas com 12 cores  
01 caixa de lápis de cor com 12 cores  
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3. Livros:  
 

Componente  
Curricular  Título do livro  Ano  Autor  Editora  ISBN  

Língua Portuguesa 

 
 

  
 

 Aprender Juntos 
 
 

 
BNCC 
Edição 
2018 

 

 
Cicero de Oliveira e 
Elizabeth Gavioli de 

Oliveira Silva 

 
Edições SM 

 

9788541818834 
 

Cod. barras 
9788518798619 
 

Minidicionário  
(pode ser o que já 

tem em casa) 

Nova  
ortografia  

2010  

 
Sugestão: Aurélio  
Buarque Holanda Positivo  9788538542407 

 

Matemática  

 

Conjunto 3ºano 
Faça  Matemática- 

Saber  - (parte 1 e 2 
mais encarte azul) 

 

 1ª edição 
2016  

Kátia Stocco Smole  
Maria Ignez Diniz  
Vlademir Marim  

Editora FTD  
 

7898592135360 
 

História 
(Ciências Humanas)

 
 

 
 
 

Projeto Presente  
História  

  

 5ª 
edição 
2018 

 
 
 

Ricardo Dreguer,  
Cássia Marconi  

 
 
 

Editora 
Moderna  9788516114329 

Ciências

 

Projeto Presente  
Ciências  

 5ª 
edição 
2018 

 
 
 

Lilian Bacich, Célia 
Carone, Edilson 

Pichiliani  

Editora 
Moderna 9788516119416 

Filosofia 

 

Grandes Filósofos 
Falam a Pequenos 

Filósofos 

1ª edição 
2015 

 
 

Sophie Boizard e 
Laurent Audouin Editora FTD 

 
9788596000826 

 

O livro paradidático de FILOSOFIA  ( ↑ ) será utilizado no 3º trimestre do 3º ano e no 1º trimestre do 4º ano. 

Inglês   

 

American Kids Box 
level 3 – Student´s 

book 2a edição 
- Updated 

2017 

Caroline Nixon, 
Michael Tomlinson Cambridge 

9781316627532 

American Kids Box 
level 3 – Workbook  9781316627181 
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Programa 
Socioemocional

 

 
 Programa Semente 
 

Livro 1 e livro 2 + 
acesso a plataforma 

digital 
 

2020 
Celso Lopes Souza 
Eduardo Calbucci 

Patricia Montezano 

Semente 
Educação 

Ltda. 

livro 1 
9788593323355 
 
livro 2 
9788593323409 
 

Observação: os livros do Programa Semente serão disponibilizados através da plataforma de vendas da Semente               
Educação. Orientações para compra 
  
 Observações importantes:   
 
● O material deve ser entregue à professora no retorno ao presencial. 
● Encapar os livros com plástico transparente.  
● Etiquetar todo o material (cadernos, livros e pastas), identificando-o com nome e ano do aluno, sem a                 

turma.  
● As capas dos cadernos poderão ser de livre escolha. 
● A Agenda Rio Branco – 2020 será entregue aos alunos no retorno ao presencial 

 
 Profa. Fabiene Cortijo Ramos  
Coordenadora do Ensino Fundamental I  
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https://www.riobranco.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Material_Programa_Semente.pdf

