
FUNDAÇÃO OSORIO 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / 2023 
 

3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 



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

 04 Lápis n
º 
2 /HB    

 01 Estojo para lápis 

 01 Estojo para lápis de cor e caneta hidrográfica 

 02 Borrachas  

 01 Apontador com depósito 

 01 Agenda Escolar – página inteira e com data 

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

 01 Marca texto AMARELO 

 01 Marca texto VERDE   

 01 Caixa de lápis de cor (12 cores)                                

 01 Tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina) 

 01 Tubo de cola branca pequeno (90g)                      

 01 Pasta com elástico, fina, tamanho A4 (transparente) 

 01 Pasta de plástico com grampo trilho (cor azul) 

 01 Pasta catálogo com 30 envelopes (transparente) 

 01 Régua (20 cm) de plástico transparente 

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

    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) 

Atenção: (Não serão aceitos cadernos com espiral) 

    Os cadernos deverão ser impreterivelmente nas cores solicitadas.  

 

MATERIAL PARA APOIO DIDÁTICO DOADO PARA A SALA DE AULA: 

 01 Gibi (História em Quadrinho) de livre escolha 
 

MATERIAL COLETIVO (Entregar na coordenação com nome aluno, no dia da 1ª Reunião de Responsáveis) 

 01 Resma de papel A4 branco 

 01 Pacote de papel “Colorset” (tamanho A4) 

 01 Pacote de papel mágico 

 01 Folha de E.V.A. 

 01 Bastão de cola quente fino 

 01 Durex colorido 

 01 Pote grande de massa de 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 – 4 cm (cor amarela) 




MATERIAL DE ARTE  

    Individual 

 01 Caderno brochura para desenho com espiral (capa dura)  

 01 Tela 20 X 30 (colocar o nome na parte de trás da tela) 

 01 Avental 

OBS: A pasta amarela, de Música, será utilizada também para as aulas de Arte. 

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

 01 Pedaço de Papelão 50cm x 50cm  

 01 Pacote papel “Colorset” (tamanho A4)  

 03 Folhas de papel 40Kg (branco) 

 01 Tubo de cola branca pequeno (90g) 

 01 Caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 Caixa de Pilot grosso (12 cores)  

 01 Caixa de cola colorida com 6 unidades     

 01 Tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina) 

 01 metro de TNT (qualquer cor) 



LIVROS PARA APOIO DIDÁTICO 

 

 

 ESCREVER BEM COM GRAMÁTICA - 3º Ano  

Autor: Laiz Barbosa de Carvalho 

Editora: Saraiva 

ISBN: 9788547213312 

 

 

 

 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 

 

 

 

 O MENINO QUE QUASE MORREU 

 AFOGADO NO LIXO  

Série A Turma da Nossa Rua   

Autor: Ruth Rocha     

Editora: Salamandra - Moderna 

ISBN: 978851609710 

 

 OS AMIGOS DO MARCELO  

Autor: Ruth Rocha 

Editora: Salamandra - Moderna 

ISBN- 978-8516081652 

 
           

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

Os cadernos deverão ser encapados e na etiqueta acrescentar a disciplina. 

https://www.estantevirtual.com.br/livros/laiz-barbosa-de-carvalho
https://www.estantevirtual.com.br/editora/saraiva
https://www.livrariaflorence.com.br/editora/salamandra-moderna
https://www.livrariaflorence.com.br/editora/salamandra-moderna

