
 

1. Esta lista relaciona o material necessário para as atividades 
do(a) aluno(a) durante o ano letivo. 
2. Todo material deve ser identificado com nome, ano e turma 
do(a) aluno(a). 
3. O consumo de lápis, cadernos etc. depende, também, do seu 
bom uso e cuidado. A reposição deverá ser providenciada pela 
família. 
 

MATERIAL DE USO DIÁRIO  
 

01 garrafinha para água – indispensável 
01 estojo, modelo simples, contendo: 

• lápis de cor - 12 unidades 

• frasco de cola branca - 90 g 

• apontador com depósito  

• borracha branca 

• tesoura com ponta arredondada, pequena  

• 02 lápis pretos n.º 2  
01 régua de 30 cm, de plástico, transparente 
01 caderno pequeno, 48 folhas 
06 cadernos grandes, tipo brochurão, capa cartonada, com 
pauta numerada, 60 fls 
01 caderno de desenho A4 – 40 folhas 
01 Q.P. (Quadro Posicional) – 4ª ordem 
01 pacote de palito de picolé, colorido  (4 cores) 
01 conjunto de canetinha, lavável, 12 cores  
01 caixa de massinha de modelar, 12 unidades. 
01 conjunto de Material Dourado, individual, pequeno, de 
madeira (veteranos podem usar o mesmo do 2º ano) 
01 dicionário escolar da Língua Portuguesa, atualizado 
(veteranos podem usar o mesmo do 2º ano)  
 

 

LIVROS DE LITERATURA  
 

I Etapa Letiva 
- TRÊS FORMIGAS AMIGAS - Marcelo Xavier - Editora Lê 
II Etapa Letiva 
- JOÃO, MARIA E O CAMINHO – Jonas Ribeiro – Coleção 
Arteletra – Editora Paulus: 4.ª Edição, 2019 
III Etapa Letiva 
-  FÁBULAS DE ESOPO, de La Fontaine - Editora: Scipione; 2ª 
edição 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
 

 

ENSINO RELIGIOSO  

SEMEAR JUNTOS 3 – 3.º Ano – Hortensia Muñoz Castellanos, 
Mar Sánchez Sánchez – Edições SM – 2020 - ISBN: 978-65-5744-
025-4. Edição nova. 
 
 
INGLÊS 
O material didático do Systemic Bilingual (livros, plataforma 
digital e outros recursos materiais) deverá ser adquirido por 
meio da plataforma digital http://systemicplatform.com 
 

Acesso via site do Colégio São Paulo da Cruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática 
O material didático do Bernoulli Sistema de Ensino (BSE) - 
deverá ser adquirido por meio da plataforma digital 
www.bookfair.com.br (Edição 2022, exclusivamente)  
Acesso via site do Colégio São Paulo da Cruz. 
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