
  ESCOLA BRASILEIRA DA INFÂNCIA 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO - ANO DE 2021 

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 
MATERIAL INDIVIDUAL 

3 ESTOJOS COM OS SEGUINTES ITENS:  
 

• 1 estojo com lápis de cor - 12 cores  

e  1 apontador com reservatório 

• 1 estojo com hidrocor fino - 12 cores 

• 1 estojo com 3 lápis pretos Faber 

Castell 4b (não aconselhamos o 

uso  de lapiseira); 1 borracha; 1 

apontador com reservatório; 1 tubo 

de cola bastão 40g; 1 caneta 

esferográfica vermelha; 1 tesoura 

com pontas arredondadas (gravada 

com o nome do aluno)  e  1 régua de 

20cm. 
 

Importante: Este material precisará 

ser reposto ao longo do ano e deverá 

vir todos os dias na mochila do aluno, 

devidamente nomeado. 

MATERIAL INDIVIDUAL QUE SERÁ DE USO EM SALA/CASA: 

• 1 agenda com uma folha para cada dia, tamanho meio 

ofício (não será aceita agenda fora do tamanho); 

• 1 tubo pequeno de cola branca líquida; 

• 1 pasta com elástico (20mm) cor azul 

• 1 pasta catálogo com 50 plásticos – tema livre;  

• 3 cadernos grandes (tema livre), capa dura, 96 folhas 

pautadas; 

• 3 revistas em quadrinhos (Turma da Mônica); 

• Revistas Editoriais para recorte 

• 1 minidicionário da Língua Portuguesa – Não ilustrado 

(Nova ortografia); 

• 1 flauta-doce (soprano) da marca Yamaha (YRS-23 

Germânica); 

• Garrafa plástica para água (tipo atleta) 

• 1 “kit” de material dourado individual 

• 1 JALECO BRANCO (para uso no dia do Laboratório) 

 
Todo o material deve estar marcado com o nome e turma 

do aluno. 

Livros Didáticos (Início de uso em 1º de março): 
-Livro de Língua Portuguesa: “Na Ponta da Língua” 3º ano, Ed. ACCESS, 8ª Edição atualizada de 

acordo com a BNCC. 

-Apostila de Produção Textual : a ser adquirida na escola em fevereiro. 
-Livro de Matemática: Aprender Juntos, 3º ano Editora SM, 2018, Edição atualizada de acordo com 

a BNCC. 

-Apostila de Ciências: a ser adquirida na escola em fevereiro 2021. 
-Livro de História e Geografia (Integrado): Col. Viva Nossa Turma, Vol. O Estado do Rio de Janeiro, 

Ed. ACCESS, Edição atualizada de acordo com a BNCC. 

-Atlas Geográfico Escolar Atualizado. 
Todo o material deve estar marcado com o nome e turma do aluno. 

Fotos das capas dos livros, pode ajudar na hora da compra: 

          
 


