
FUNDAÇÃO OSORIO 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / 2020 

 

3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 



MATERIAL DO ALUNO (Deverá ser trazido na mochila do aluno, no 1º dia de aula) 

 06 Lápis nº 2    

 01 Estojo para lápis 

 01 Estojo para lápis de cor e caneta hidrográfica 

 03 Borracha                           

 01 Apontador com depósito 

 01 Agenda Escolar – página inteira (Modelo Fundação Osorio – aquisição na APAFO) 

 01 Corretivo com fita  

   01 Caixa de caneta Hidrocor – ponta fina (12 cores)                    

 01 Marca texto AMARELO 

 01 Marca texto VERDE              

 02 Caixas de lápis de cor (12 cores)                               

 01 Caneta de 4 cores Bic ou similar (azul / vermelho / preto e verde)  

 01 Tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina) 

 01 Tubo de cola branca pequeno (90g)                      

 01 Pasta com elástico fina, transparente, tamanho ofício           

 01 Pasta de plástico com grampo trilho (cor azul)                                         

 01 Régua (20 cm) de plástico, transparente ou metal 

 01 Caixa de Material Dourado individual – 111 peças (de madeira)  

 01 Cartela de Dinheiro de brinquedo 

 

 CADERNOS (Não serão aceitos cadernos com espiral) 

 01 Caderno brochura de capa dura com 96 folhas/ cor azul (Português) 

 01 Caderno brochura de capa dura com 96 folhas/ cor vermelha (Matemática) 

 01 Caderno brochura de capa dura com 96 folhas/ cor amarela (História e Geografia)  

 01 Caderno brochura de capa dura com 96 folhas/ cor verde (Ciências) 

 

MATERIAL COLETIVO (Entregar na coordenação com nome do aluno, no dia da Reunião de Responsáveis, 05/02/20) 

 02 Resmas de papel A4       

 01 Pacote de papel “Colorset” (tamanho A4)  

 01 Folha de EVA (qualquer cor)    

 10 Envelopes Pardos (tamanho Ofício)     

 01 Caixa de cola Colorida (6 cores) 

 01 pote de “massinha para modelar Soft 500g (qualquer cor) 



MATERIAL DE MÚSICA (Individual) 

 01 Flauta Doce Yamaha Germânica – etiquetada com o nome do aluno  

 01 Pasta de elástico Polionda – 2 cm (cor amarela) 


 

 



MATERIAL DE ARTE (Deverá ser entregue com nome e turma do aluno, no 1º dia da aula de Arte) 

Individual     

 01 Pasta Polionda  

 01 Caderno brochura para desenho com espiral (capa dura)  

 01 Tela 20 X 30 

Coletivo    

 01 Pote de “massinha com argila ACRILEX” 

 01 Folha de lixa                                                  

 01 Caixa de Hidrocor grossa (Pilot) 

 01 Caixa de lápis de cor 

 01 Caixa de giz de cera 

 01 Lápis de escrever 

 01 Borracha 

 01 Cola 90g 

 01 Pacote de Papel Chamequinho (cor Azul) 

 01 Pacote com 5 folhas de “Papel Mágico” 



LIVROS PARA APOIO DIDÁTICO 

 

 

  GRAMÁTICA FUNDAMENTAL – 3º Ano 

   Autor: Douglas Tufano 

   Editora: Moderna                                              

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 

 

 
 SOMOS TODOS EXTRAORDINÁRIOS 

Escrito e ilustrado por R.J. Palácio 

     Editora: Intrínsica 

 

 
 

 UM MUNDINHO PARA TODOS 

Autor: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen 

 Editora: DCL - Difusão Cultural do Livro 

 

 

OBSERVAÇÃO: todo o material deverá ser encapado e etiquetado com o nome e a turma do aluno. 

 

https://www.travessa.com.br/Ingrid_Biesemeyer_Bellinghausen/autor/4a7ef672-e802-4a1f-8bd3-616d674c1251
https://www.travessa.com.br/DCL_-_Difus%C3%A3o_Cultural_do_Livro/editora/93c13af6-e74e-46a6-9e7b-b70b1222a871

