
 
 
 
 
 
 
 

1- MATERIAL BÁSICO (Uso do Aluno) 
● 2 cadernos universitários com 96 fls, capa dura (Matemática e Português) 
● 3 cadernos universitários com 48 folhas, capa dura (Ciências, História e Geografia) 
● 1 minidicionário 
● 1 bloco timbrado com a logo do colégio e pautado para Redação  
● 1 caixa de lápis de cor   
● 2 caixas de hidrocor grosso com 12 cores 
● 1 tesoura sem ponta 
● 1 estojo 
● 1 apontador 
● 1 borracha macia 
● 3 lápis pretos (repostos, quando necessário) 
● 1 tubo de cola 90mg (transparente) 
● 1 régua de 30 cm 
● 1 marcador de texto (amarelo) 
● 1 pasta polionda fina –  azul 
● 1 saquinho de material dourado de madeira 
● 1 Flauta Doce Yamaha 

 

Os itens indicados para o aluno deverão ser organizados em estojo e fazer parte do material diário, na mochila. 
Todo MATERIAL BÁSICO deverá estar etiquetado com o nome e o ano escolar do aluno 
 
 
2. LIVROS 
 
Língua Portuguesa: 
Livro: Português Linguagens 3º Ano 
Autor; William Cereja e Thereza Cochar 
Editora: Atual 
ISBN 9788557692091 
 
Matemática: 
Livro: Matemática 3 
Autores: Ênio Silveira e Cláudio Marques 
Editora Moderna 
ISBN 9788516119782 
 
Ciências: 
Livro: Projeto Presente Ciências 3 
Autor: Lilian Bacich, Célia R. Carone e Edilson A.Pichiliani 
Editora Moderna 
ISBN 9788516119416 
 
Geografia e História: 
Livro: O Município de Niterói  
Autoras: Aracy do Rego/Maria de Lourdes/ Tomoko Paganelli 
Editora Acess 
ISBN 9788554770044 
 
Espanhol: 
Livro: Nueva Recreio Vol. 3 
Livro do Aluno mais Multiron 
Editora Santillana 
ISBN 9788516093846 
 
 
 
 



 
Educação Financeira: 
Livro: Educação Financeira para Crianças – Volume 3 
Autoras: Luiz Roberto Dante e Iraci Müller 
Editora: Ática 
ISBN 9788508182138 

 
Artes: 
Livro: Mestres do Brasil –  Emilano Di Cavalcanti 
Autora: Dalila  Luciana & Lígia Rego 
Editora Moderna 
ISBN 851603710x 
 
Livros Extraclasses: 
1 - Revista Passatempo adequada à faixa etária tipo: Picolé Coquetel Nível Fácil. 
1 – Revista de história em quadrinhos (Gibi) 

O aluno (antigo), que já entregou a Passatempo e o Gibi, não precisará entregar novamente em 2021) 
 
Livro: Pequeno Pode Tudo 
Autor: Pedro Bandeira 
Editora Moderna. 
ISBN: 9788516066895 
 
Livro: Catando Piolhos – Contando Histórias 
Autor: Daniel Munduruku 

Editora: Escarlate 

ISBN: 9788566357561 
 
Livro: Quem vai salvar a vida? 
Autora: Ruth Rocha 
Editora: Salamandra 
ISBN: 9788516101916 
 

Os cadernos e os livros deverão ser etiquetados com o nome do aluno. 
No caso de ensino híbrido ou presencial, no primeiro dia de aula, o aluno deverá trazer apenas o estojo. O material 
básico e os livros deverão ser entregues conforme a solicitação da professora durante a semana. 
 
 
3- MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTE 

(Os alunos que já entregaram o MATERIAL PARA AULAS DE ARTE em 2020, não precisarão entregar no ano de 2021. 
Caso tenha dúvida, entre em contato com a Coordenação Administrativa, que tem os controles de entrega de 2020) 
● 1 resma de papel tipo Chamex A4 (210x297mm) 
● 2 pacotes de bloco Color Set Cards multiuso (23,3x33,3) 
● 2 potes de tinta guache verde e amarelo 250ml 
● 3 folhas de papel 40 Kg na cor branco 
● 3 folhas de papel colorido 40kg 
● 1 tubo de tinta alto relevo 35ml 
● 1 pincel 815 nº 16 
● 1 cola branca 250g 
● 2 folhas de EVA (sem brilhos) tamanho 40cmx48cm, nas cores: azul claro e verde claro 
 ● 1 bloco A3 (Canson) – 140gm³ 
● 1 pasta polionda transparente 
● 1 tubo de cola quente grosso 
● 1 rolinho de espuma para pintura  
 

Solicitamos que não escreva o nome do aluno nas folhas e cartolinas e, se possível, não dobrar para não estragar 

 

OBSERVAÇÕES sobre o MATERIAL PARA A AULA DE ARTE: 
 
Normalmente esse material é entregue na escola em dia e horário específicos. Entretanto, diante do momento, 
solicitamos que sigam as seguintes orientações: 

▪ O material de ARTE só será entregue na escola no caso do retorno presencial; se assim for, estes devem estar em 
uma embalagem etiquetada com o nome e a turma do aluno. 

▪ No caso da entrega presencial, só será recebido o material que vier na quantidade pedida na lista acima. 
▪ No caso do retorno híbrido, em que o aluno que optar pelo ensino remoto (exclusivamente), a entrega desse 

material não será necessária. 
 


