
ESCOLA LUDOVICO PAVONI 

LISTA DE MATERIAL - 2018 

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 

• 1 caderno de pauta dupla para Língua Portuguesa 
• 1 caderno grande de pauta simples para Língua Portuguesa (brochura 96 folhas) 
• 1 caderno quadriculado grande para Matemática (96 folhas) 
• 1 caderno grande e fino de pauta simples para Ensino Religioso  
• 1 caderno grande de pauta simples para Ciências (brochura 48 folhas) 
• 1 caderno grande de pauta simples para História (brochura 48 folhas) 
• 1 caderno grande de pauta simples para Geografia (brochura 48 folhas) 
• 1 pasta com elástico de plástico 
• 1 jogo educativo (cartas, UNO, xadrez, dama, cara a cara, banco imobiliário, imagem e 

ação, etc.) 
• 1 caixa de giz de cera 
• 2 jogos de massa de modelar (sem ser SOFT) 
• Dicionário de Língua Portuguesa 
• 1 revista Passatempo (sugestão: Coquetel infantil) 
• 2 revistas em quadrinhos (gibi) 
• 1 bloco de papel Canson (A4 210mm x 297mm.140g/m2 creme) 
• 1 pincel para pintura Nº 16 
• 2 revistas usadas para recorte 
• 1 pacote de papel Filipinho Lumi A4 (5 cores) 
• 1 folha de EVA decorado 
• 1 caderno de desenho grande  
• 1 pacote de chamequinho (colorido 100 folhas) 
 
MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO: tesoura sem ponta, lápis, borracha, apontador, régua 
de 30 cm, lápis de cor, caneta hidrocor, cola, caneta azul e vermelha e corretivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGA DE MATERIAIS - DIA 31/01/2018 
As professoras estarão nas salas recebendo os materiais 

7h às 11h – Turno Matutino 
13h às 16h – Turno Vespertino 



 
LIVROS: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:   Projeto Lumirá 3 
                              Editora Ática – ISBN: 978-85-08-17878-0 
 

LITERATURA: Os livros de literatura serão vendidos na escola no mês de março. 
 

MATEMÁTICA: Projeto Buriti 3 – (livro) Editora Moderna – ISNB: 978-85-16-10676-8 
Projeto Buriti 3 – ISBN: 978-85-16-10678-2 (caderno de atividades –  
vendido separadamente) 

 

INGLÊS: Kids ' Web 3 – Obra coletiva – Editora Richmond (2ª edição – 2014) 
    ISBN: 978-85-16-09159-0 
 

HISTÓRIA: Porta Aberta 3 – Edição Renovada – FTD 
                       Mirna Lima – 1ª edição – 2014 – ISBN: 789859213048-8 
 

GEOGRAFIA: Porta Aberta 3 – Edição Renovada – FTD 
                       Mirna Lima – 1ª edição – 2014 – ISBN: 789859213043-3 
 

CIÊNCIAS:  Projeto Lumirá 3 – Editora Ática – ISBN: 978-85-08-17868-1 
  
 

EMPREENDEDORISMO: O livro será disponibilizado pela Escola. 
 

OBSERVAÇÕES: 1) Todo o material deverá vir com o nome do aluno. 
2)  Será obrigatório o uso da agenda escolar. 
3)  O início do uso dos livros didáticos será no dia 26/02/2018. 
4)  Assim que algum material terminar, o responsável deverá enviar outro 

para substituí-lo. 
5)  Não será permitido o uso de livros didáticos usados. 

 

UNIFORME: 
 O uniforme será vendido na VesteMenta/Tecprint (3323-1967 / 3322-4333) 
  

Meninas: 
• camisa ou camiseta para Educação Física 
• bermuda ou saia 
• calça jeans azul sem adereços (no inverno) 
• tênis 
  

Obs.: saias – só para alunas até o 5º ano ou alunas evangélicas. 
 Saias curtas não serão permitidas. 
 

Meninos: 
• camisa ou camiseta para Educação Física 
• bermuda de tactel 
• calça jeans azul sem adereços (no inverno) 
• tênis 
 
 
 
 
 
 

  
Os livros poderão ser adquiridos na escola no período de 

08/01/2018 a 12/01/2018 


