
 
Lista de Material - 2021 

Ensino Fundamental I – 3º ano 

 

Materiais que deverão ser entregues na escola 
em data a ser informada, para utilização em 
trabalhos diversos em sala de aula:  
 

02 pacotes (500 fls) de papel sulfite branco;  
01 bloco de papel canson branco tamanho A4 
(20 fls); 
10 sacos plásticos tamanho ofício (com 4 furos);  
10 sacos plásticos tamanho A4 (com 4 furos) ; 
02 rolos de 50 metros de fita crepe (larga – 
grande – 48mm);  
01 aquarela; 
01 folha de EVA comum rosa;  
01 folha de EVA com glitter rosa; 
01 folha de EVA comum roxa;  
01 folha de EVA com glitter roxa; 
01 flauta soprano – Tipo Barroco – Yamaha;  
 
01 estojo grande (com zíper) para guardar os 
seguintes materiais:  
02 cadernos de 50 fls brochura universitário;  
01 apontador com depósito;  
01 borracha branca;  
02 lápis preto grafite (Nº 2);  
01 tesoura sem ponta (ponta redonda);  
01 caixa de lápis de cor;  
01 cola bastão Pritt Grande (40 g);  
01 estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 
cores);  
01 caixa de giz de cera grande (12 cores);  
01 régua acrílica (30 cm);  
01 tubo de cola branca líquida (90 g);  
02 pincéis chatos (nº 20 e nº 8);  
01 dicionário didático – Pequeno Dicionário da 
Língua Portuguesa;  
 
01 colete Objetivo (para as aulas de Educação 
Física);  
01 avental Objetivo (para as aulas de Arte).  

 

 

 
 
 
 
Obs.: Favor colocar o nome e o ano do 
aluno em todo o material e uniforme.  

 
Livros não inclusos no valor das 
Apostilas Objetivo: 

• Livros de Espanhol: Bienvenidos: 
español para ninõs y ninãs, 3º ano - 
FTD 

• Livro de Empreendedorismo: 
Empreendedorismo e Projeto de Vida 

–  3º ano – Leo Fraiman – 

Metodologia OPEE - FTD 

 
Link para a compra do livro indicado acima: 
www.FTDCOMVOCE.com.br 
Código da Escola: FTD21SPLIF 

 

 

 

 
 

http://www.ftdcomvoce.com.br/

