
 
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL - 2º semestre / 2021 
 

O Sistema Objetivo oferece aos alunos, material didático completo e diferenciado, especialmente elaborado por profissionais da educa-

ção altamente qualificados.  

Esse material orienta nossa prática pedagógica diária, promovendo a participação do aluno na interdisciplinaridade, laboratórios, jogos, 

trabalhos em equipe, produção e interpretação de diferentes gêneros textuais, além de estimular o contato com o mundo das artes. 

Para complementar e viabilizar o processo educacional será necessário providenciar, por parte dos responsáveis, alguns materiais. 

 

MATERIAIS INDIVIDUAIS 

(deverão vir com o aluno no 1º dia aula) 

 

1 mochila. 

1 estojo. 

2 cadernos pautados, grandes, capa dura, 100 folhas, brochura  

( 1 azul e 1 vermelho). 

1 caderno de desenho, grande, capa dura, 100 folhas. 

1 pasta de elástico grande, transparente (A4). 

2 lápis preto nº 2. 

2 borrachas. 

1 apontador com depósito. 

1 caneta esferográfica verde. 

1 tesoura sem ponta. 

1 régua de 30 cm.  

1 caneta marca texto – amarela ou verde. 

1 caixa de lápis de cor com 12 cores. 

1 caixa de giz de cera grosso com 12 cores. 

1 conjunto de caneta hidrográfica fina com 12 cores. 

1 tubo pequeno de cola branca (deverá ser reposto sempre que 

necessário). 

1 tubo pequeno de cola em bastão (deverá ser reposto sempre 

que necessário). 

1 tubos pequenos de cola colorida com tampa de rosca (qualquer 

cor - sendo 1 com glitter e 1 sem glitter). 

1 dicionário (já revisado – acordo ortográfico). 

1 flauta doce de boa qualidade (ex. Yamaha) – a flauta doce será 

usada até o 5º ano. 

1 tela para pintura 20cm x 20cm. 

1 lápis 6B – para as aulas de Arte. 

1 caneta de retroprojetor – para as aulas de Arte. 

1 caixa de massinha – para as aulas de Arte. 
 

 

 
ATENÇÃO:  

 

Todo o material deve ser etiquetado contendo o nome e ano escolar do aluno. 

Toda peça de uniforme deve conter o nome completo do aluno. 

 

Datas importantes: (podendo sofrer mudanças) 

Início das aulas: 02/08/2021, 2ª feira. 

Neste dia a professora se apresentará, passando informações importantes sobre a adaptação. (Poderá ser na entrada ou saída). 

 

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, pessoalmente ou pelo telefone: (11) 4034-6666 ou 2473-6660. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coordenação. 

 


