
 

 

 

 

USO INDIVIDUAL - A SER ADQUIRIDO PELO ESTUDANTE 
 

Qtde Material do Estojo - modelo duas repartições com zíper – evitar modelo de metal 

01 unid Apontador com depósito 

02 unid Borracha branca macia 

01 jogo Caneta hidrográfica ponta fina  

01 unid Caneta marca texto  

01 unid Cola branca 40 g 

02 unid Cola bastão 40 g 

01 cx Lápis de cor com 24 cores 

04 unid Lápis preto nº 2 – com o nome do estudante escrito com caneta para CD 

01 unid Tesoura sem ponta de boa qualidade com o nome gravado 
 

Qtde Material de Classe/Tarefa 

01 unid Bloco pautado para produção textual (rascunho) 

01 unid Caderno ¼ brochura com margens – capa dura 48 fl – personagem a gosto 

05 unid Caderno tam. universitário brochura com margens capa dura 48 fl – personagens a gosto 

01 unid Caixa de giz de cera 

02 unid Caixa de lenço de papel 

01 unid Cartela pequena de adesivos (stickers) - personagem ou motivo a gosto 

300 fl Papel sulfite A4 75 gr/m² 

01 unid Pasta clear book  - BD 40s Yes transparente 

02 unid Pasta plástica com elástico (uma para envio de tarefas e outra para livros da sala de leitura) 
 

Qtde Material da Mochila – modelo de livre escolha  

01 unid Creme dental 

01 unid Escova dental com capa protetora 

01 unid Garrafa de água 

01 unid Minidicionário de Língua Portuguesa de acordo com a reforma ortográfica 

01 unid Pente ou escova de cabelo 

01 unid Régua com 30 cm 

01 unid Régua geométrica 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

- Manter o estojo com os itens solicitados na mochila. 
- A agenda escolar será fornecida pelo Instituto Saber. 
- Todo material deve ser reposto quando necessário. 

- Marcar todos os itens do material com o nome do estudante (colocar a etiqueta  na  frente - Sugestão: letras 

maiúsculas Arial 18). 
- Os materiais de Arte (papéis para cartazes e painéis, tintas, pincéis, e.v.a., brocal, tecido etc) serão adquiridos 

mediante pagamento da taxa efetuado pelos responsáveis junto às mensalidades. Para o ano letivo de 2020, o 
valor a ser pago será de 04 parcelas de R$ 70,00 (fevereiro e março –  agosto e setembro). 

- Os livros didáticos e paradidáticos poderão ser adquiridos  diretamente  com  os  representantes  das  editoras 
(informações no verso). 

 

ATENÇÃO: 
 

- Evitar adquirir materiais que não constam na lista. 
- Aproveitar os itens que já possui e ainda se encontram em bom estado de conservação. 
- Entrega dos materiais em janeiro. Solicitamos atenção ao prazo máximo (24/01/20). 
- Início das aulas: 27/01/20. 
 

UNIFORME: 
 

- Camisetas do Instituto Saber são adquiridas diretamente na escola.  
 

Ensino Fundamental 

3º Ano 



 
 
 
 
 
 
 
LIVROS DIDÁTICOS 3º ANO 
 

TÍTULOS AUTORES EDITORAS 

Caderno do Futuro 
Matemática 
3º Ano Ensino Fundamental 
(ISBN 9788534235365) 

Obra coletiva concebida pela editora IBEP 
(Distribuição FTD) 

Caderno do Futuro 
Língua Portuguesa 
3º Ano Ensino Fundamental 
(ISBN 9788534235266) 

Obra coletiva concebida pela editora IBEP 
(Distribuição FTD) 

Caderno do Futuro 
História e Geografia 
3º Ano Ensino Fundamental 
(ISBN 9788534235167) 

Obra coletiva concebida pela editora IBEP 
(Distribuição FTD) 

Hello! Kids 3  
(ISBN 9788508190171) 

Eliete C. Morino e Rita Brugin de Faria Ática 

Marcha Criança 
História e Geografia 
3º Ano Ensino Fundamental 
(ISBN 9788547402105) 

Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando 
Coelho e Vívian Marsico 

Scipione 

Marcha Criança 
Ciências 
3º Ano Ensino Fundamental 
(ISBN 9788547401948) 

Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando 
Coelho e Vívian Marsico 

Scipione 

Marcha Criança 
Matemática 
3º Ano Ensino Fundamental 
(ISBN 978 85 474 0230 3) 

Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando 
Coelho e Vívian Marsico 

Scipione 

Marcha Criança 
Língua Portuguesa 
3º Ano Ensino Fundamental 
(ISBN 9788547402204) 

Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando 
Coelho e Vívian Marsico 

Scipione 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 3º ANO 
 

TÍTULOS AUTORES EDITORAS 

Chapeuzinho Amarelo 
(ISBN 9788551301821) 

Malô Carvalho Autêntica 

Felpo Filva 
(ISBN 9788516051822) 

Eva Furnari Moderna 

O homem que espalhou o deserto 
(ISBN 9788526002760) 

Ignácio de Loyola Brandão Global 

Os Problemas da Família Gorgonzola 
(ISBN 9788516092740) 

Eva Furnari Moderna 

 

OBSERVAÇÃO: 
 

- Comunicamos  aos  interessados  pela  aquisição  de  livros  diretamente  das  editoras  que  os  divulgadores  
  atenderão no Instituto Saber nos dias 16 e 17/01/20 das 08h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. 
 

ATENÇÃO: 
 

- Na compra de livros através de livrarias ou sites recomendamos a conferência do código do ISBN (identificação  
  numérica dos livros segundo o título, o autor, o país e a editora, individualizando-os até por edição). 
- Considerando a hipótese da aquisição de exemplares de edições diferentes das adotadas, os alunos deverão 

ter o cuidado de fazerem as atualizações para melhor acompanhamento das aulas. 
 

 Dúvidas, por favor, escrevam para a Secretária Beth – atendimentosaber@teclamail.com.br 

mailto:atendimentosaber@teclamail.com.br

