
 

LISTA DE MATERIAIS 2020 

3º ano EF 

Livros Didáticos   
RSB - Escolas 

COLEÇÃO NAUTAS: 
 Livros de : L.PORT, MAT, CIÊ, HIST, GEO, 

ENS. RELIGIOSO, ROBÓTICA, REVISTA 
DA FAMÍLIA, AMPLIANDO ROTAS. 

 BRINCADEIRA DE CRIANÇA COM IVAN 
CRUZ 

 SIARA DESCOBRE A ÁFRICA 

 FAMÍLIA CONCERTO 

 
 
 
https://loja.edebe.com.br/ 

Programa 
Bilíngue 

Material didático, recursos de aprendizagem e 
acompanhamento pedagógico. 
Boleto à parte: 12 x R$ 119,00 

 
 
 

Paradidáticos    Severina – A menina rica do sertão Ed. Edebê 
https://loja.edebe.com.br/ 

A fantástica fábrica de chocolate – Roald Dahl Ed. Martins Fontes 

Vamos dar a volta ao mundo? - Marina Klink  Ed. Cia das Letrinhas 

Papelaria em 
geral 

 03 cadernos universitários capa dura espiral - 96 folhas  

 01 caderno de desenho 50 folhas (espiral) 

 10 envelopes de carta (simples) 

 01 pasta com  elástico (fina) 

 01 pasta catálogo com 20 plásticos 

 02 pastas com grampo (fina) contendo 06 saquinhos em cada uma. 

 01 caixa de giz de cera 

 01 caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores) 

 01 conjunto de canetas hidrocor (mínimo 12 cores) 

 01 régua acrílica de 30 cm 

 01 tubo de cola líquida pequena 

 01 tubo grande de cola bastão 

 01 caixa de tinta guache com 6 unidades 

 01 camiseta, usada, para a aula de Arte. 

 01 revista com muitas páginas, figuras e letras para recortar. 

 01 jornal velho 

 01 gibi 

 01 pincel chato grande 

 01 pincel chato pequeno 

 01 pano para secar os pincéis 

 01 caixa organizadora, com tampa, para guardar o material de Arte  

 01 calculadora simples 

 01 estojo contendo: 

https://loja.edebe.com.br/
https://loja.edebe.com.br/


Instituto Coração de Jesus – Rua Siqueira Campos, 483 – Centro. Santo André / SP.  (11) 4433 7477 

 

 

 
Orientações: 
 

 Identificar cada item do material com o nome e ano escolar do(a) aluno(a) – 3º ANO 

EF. 

 Acomodar todo o material solicitado em sacola grande, identificada por fora, para ser 

entregue a professora no dia 24/01/2020 às 13h.  

 Identificar cada peça com NOME e SOBRENOME da criança. Em caso de        

esquecimento na escola, a peça será encaminhada para a criança. Recomenda-se 

tênis com velcro.  

 Organizar a lancheira com o lanche, uma toalha de mão e guardanapo. 

 Organizar a mochila com uma troca de roupa reserva: calcinha ou cueca, camiseta, 

meia, um short ou calça, sacolinha   plástica, blusão de frio. 

 Muita atenção na compra da loja virtual (Edebê). Marque somente os livros 
informados nesta lista.  

 

Importante saber: 

  A Editora Edebê comunica que sua campanha de vendas está aberta e corresponde 

ao período do mês de outubro de 2019 a janeiro de 2020. 

 Neste período, a aquisição do material será incentivada com os seguintes benefícios: 

parcelamento em até 10x sem juros nos cartões de crédito; desconto de 5% para 

pagamentos com boleto à vista; e a entrega será feita na escola sem cobrança de 

frete. 

 Para as compras feitas após o período de campanha as condições serão revistas, 

sendo o frete cobrado do cliente. 

 
 
 

 

 

 

- 06 lápis grafite Nº02 

- 01 borracha macia 

- 01 apontador com reserva 

- 02 canetas grifa texto 

- 01 tesoura com ponta arredondada 

 - 01 dicionário da Língua Portuguesa pequeno e atualizado 


