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LISTA DE MATERIAL – 2021 

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

ESTA LISTA ENCONTRA-SE NO SITE DA ESCOLA: www.escolasanti.com.br  

 

● 1 agenda Escola Santi de 2021** 

● 1 caderno universitário espiral, capa dura, pautado 96 folhas. 

● 1 estojo completo (lápis grafite, lápis de cor, borracha, caneta marca texto,            

apontador, tesoura e cola bastão Pritt) * 

● 1 régua de 30 cm* 

● 1 pasta plástica fina com elástico 

● 1 pasta plástica com presilha, modelo romeu e julieta 

● 1 camiseta velha de adulto (para as aulas de artes) 

● 1 pasta catálogo com 25 plásticos (para atividades de música - será utilizada até o               

5º ano) 

● 1 gibi em português 

● Lenço de papel * 

● Garrafinha de água* 

 

LIVROS 

 

Mini-Dicionário 

 

1 Apostila de Lição de Casa** 

1 Apostila de Inglês** 

1 Caderno de Atividades** 

 

 

Projeto Presente - Língua Portuguesa 

3º ano 

5ª edição 2019 

Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e 

Rosângela Veliago 

ISBN:9788516119317  
Editora Moderna 

 

 

Matemática 

Ligamundo Matemática 3°ano 

1a edição 2019 

Eliane Reame 

ISBN:9788547234652 

Editora Saraiva 

 

 

Assinatura anual A Taba - adquirir      

clicando aqui.  
 

(Os livros complementarão as leituras     

realizadas ao longo do ano) 

O tutorial será encaminhado por e-mail. 

 

A cada dois meses um livro selecionado       

pela A Taba será entregue em casa. Os        

alunos deverão sempre trazê-los para     

escola para uso didático. 

 

 

http://www.escolasanti.com.br/
http://www.webathena.com.br/newsletter_santi_files/files/Santi%20%20-%20Taba%20na%20escola%20%20Fam%C3%ADlias.pdf
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Literatura 

Estes são os títulos dos livros que serão lidos ao longo do ano letivo. Eles deverão 

permanecer guardados em casa e ser enviados para a escola mediante o envio de circular 

pela secretaria, indicando a data de início da leitura. 

 

A bolsa amarela  

Lygia Bojunga 

Editora Casa de Lygia Bojunga 

ISBN: 9788589020039 

 

As aventuras de Pinóquio  

Carlo Collodi 

tradução Marina Colasanti 

Editora Companhia das Letrinhas 

ISBN: 9788574061313 

 

Nas Ruas do Brás 

Dráuzio Varella 

Editora Companhia das Letrinhas 
ISBN: 9788574060668  

 

Mitos Gregos  

Eric A. Kimmel 

Editora WMF Martins Fontes 

ISBN: 9788578276829 

 

Observação: outros livros poderão ser solicitados ao longo do ano que não estão nesta 

lista, pois fazem parte de projetos ou sequências de estudos em que os alunos participam 

da escolha dos títulos. Segue título que será lido em inglês: 
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 Me and you 

Autor: Anthony Browne 

Editora: Picture Corgi / Random House UK 

ISBN: 9780552559102 

 

OBS.: Este é um livro importado e precisa ser encomendado junto às livrarias. O prazo               

de entrega pode levar até 7 semanas, por isso solicitamos que a compra seja feita o                

quanto antes.  

 

 

IMPORTANTE 

 

● Os materiais marcados com * deverão estar sempre dentro da mochila. 

● Os materiais marcados com ** são produzidos pela escola e entregues ao aluno 

pelo professor (incluídos na taxa de material). 

● Todo material deverá ter o nome do aluno. 

● O uniforme também deve ter o nome do aluno. 

● Para maior durabilidade dos livros e cadernos, sugerimos que os encapem. 

● Os materiais que forem terminando deverão ser repostos. 

● O material deverá ser entregue na classe pelo aluno no 1º dia aula. 

● Sugerimos que os cadernos sejam com pauta no formato 145x203mm e com 

folhas brancas e lisas. 

Dica: os cadernos inacabados do ano anterior podem ser reaproveitados, assim 

evitamos o desperdício. 


