
                                                                                                                        

Lista de Material 2020                                                                        

3º ano - Ensino Fundamental 

Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo do aluno. (Colocar a etiqueta na frente). 

- Material Apostilado Anglo com as disciplinas de Português, Geografia, História, Ciências, Matemática, e 
Inglês. (Entregue no início das aulas.) 

 
- Para acompanhar as aulas de Música: 

 01 pasta preta com 20 plásticos 
 01 flauta doce escolar (somente para alunos novos) 

Obs.: Os materiais de Música poderão ser adquiridos em livrarias e lojas de instrumentos musicais. 

 
- Para acompanhar as aulas do programa “Líder em Mim”: 
Somente para alunos novos. Alunos Anglo devem manter o caderno de Liderança. 

 01 caderno grande brochura (capa dura) - 48 folhas verde 

 
- Para acompanhar as aulas de Artes: 

 01 pasta polionda vermelha – 5 cm 
 05 folhas de acetato transparente A3 (30 x 42cm) 
 01 bloco de papel A4 140g/m2 branco 
 01 pincel para aquarela macio 
 01 estojo de tinta aquarela 
 01 avental plástico 
 01 novelo de lã 

 
- Materiais Diversos: 

 01 apontador com depósito  
 01 agenda escolar 2020 (espiral com um dia por página) 14x20cm 
 01 borracha macia 
 03 lápis grafite 
 03 colas bastão 
 01 tubo de cola líquida 90g 
 01 tesoura sem ponta com o nome da criança 
 01 caixa de lápis com 24 cores 
 01 estojo 
 01 régua transparente de 30 cm 
 01 pasta de papelão com elástico - vermelha 
 01 pasta de papelão com elástico - azul 
 01 caderno pequeno - 50 folhas (para Inglês) Obs.: Poderá ser usado o mesmo do ano passado, 

apenas trocando-se a etiqueta. 
 01 caderno grande brochura capa dura 48 folhas - vermelho  
 01 caderno brochura 96 folhas 
 50 folhas para caderno único pautado 
 01 caneta marca texto (amarela ou verde) 
 100 folhas de papel criativo fluorescente 
 Minidicionário Houaiss 
 01 gibi 



 

 01 boné para adulto (branco liso) 
 01 rolo de fio de malha de 1kg 
 01 caixa de giz de cera grosso (12 cores) 
 01 pincel chato escolar nº 10 
 01 conjunto de tinta guache 15ml – 6 cores 
 06 potinhos de glitter escolar 3g (cores sortidas) 
 03 potes pequenos de massa de modelar (vermelho, azul e amarelo) 
 01 envelope 25 x 29cm 
 01 pasta com grampo plástico vermelha 
 01 bloco A4 de papel colorido 
 03 rolinhos de papel crepom (cores sortidas) 
 02 cartolinas brancas 
 02 folhas de EVA (cores sortidas) 
Obs.: O material de uso diário deverá ser reposto quando necessário.  
 

- Paradidáticos: 

 A Corrida de Mada 
Beatriz Ribeiro  
Editora Roda e Cia 

 
 Draguinho – diferente de todos, parecido com ninguém 

Cláudio Gasparin 
Editora Ática   

 
 Os problemas da família Gorgonzola – Desafios Matemáticos 

Eva Furnari 

Editora Global 

 
 No Capricho C 

Caligrafia integrada com ortografia e gramática 
Isabella Carpaneda 
Angiolina Bragança 
Editora Quinteto 

 
- Orientações Gerais:  

1. Reunião de apresentação das professoras e entrega do material: 23 de janeiro às 15h30. 
2. Início das aulas: 27 de janeiro. 
3. Horário das aulas: das 13h15 às 17h45.  
4. Uniforme: Camiseta Anglo, bermuda (até o joelho), shorts-saia ou calça azul marinho. (Obs.: não 
aceitaremos uniformes com alterações de modelo, cor ou logotipo da escola.) 
 
 

 

 

 

 

 

 


