Lista de materiais 2022 – 3º ano – Ensino Fundamental I
Materiais de uso individual

































1
estojo escolar com 3 divisões (com zíper)
2
borrachas brancas macias
1
caneta marca texto (cor a critério do aluno)
1
caixa de lápis de cor 24 cores
1
estojo de hidrocor de 12 cores
4
lápis preto nº 2
1
tesoura escolar sem ponta
2
tubos de cola bastão
1
tubo de cola líquida escolar 90g
1
caneta azul
1
caneta preta
1
apontador com depósito
1
régua de 30 cm
1
régua geométrica
1
nécessaire com kit de higiene (escova, toalha de mão e pasta de
dente)
1
pasta transparente com elástico fina (AMARELA)
1
pasta transparente com grampo (AMARELA)
1
caderno brochurão capa dura 48fls (AMARELO)
1
caderno brochurão capa dura 98fls (AMARELO)
1
caderno brochura capa dura pequeno 48fls (AMARELO)
15
plásticos tamanho ofício com 4 furos
1
minidicionário de Língua Portuguesa – atualizado com a nova
ortografia
1
livro de literatura infantil (para a biblioteca da classe)
1
caixa de material dourado (madeira ou EVA)
1
calculadora básica
1
flauta doce Germânica
1
pandeiro Izzo 10 polegadas (sugestão: loja Mega Som)
1
lupa pequena
2
bolas de isopor 35mm
1
bola de isopor 50mm
10
pompons 20mm (cores variadas)
20
botões coloridos
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1
1
1
2m
2m

vareta de pipa
camiseta branca de algodão (nova)
camiseta roxa de algodão (nova)
chapéu de palha simples com borda costurada
fita grelot/fita pompom (cor a critério do aluno)
sianinha média (cor a critério do aluno).

Solicitamos aos pais de alunos canhotos o envio de régua e tesoura apropriadas.
Materiais de uso coletivo
 1
tintas PVA fosca 100 ml – verde escuro
 1
tintas PVA fosca 100 ml - rosa
 1
folha de EVA (vermelho glitter)
 1
folha de EVA (verde glitter)
 5
pratos de papelão de 23 cm de diâmetro ou mais
 5
folhas de papel celofane transparente
 10m fita de cetim nº 9 (vermelha)
 10m fita de cetim nº 1 (vermelha)
 500 folhas de sulfite 75g
 1
fita dupla face 18mmx30mm
 1
rolo de fita adesiva de espuma (fita banana)19mmx1,5m
 1
pacote de bexiga n° 9 – preta
 5
plásticos para plastificação A4 0,5mm
 5
folhas de papel seda na cor roxa
Observações importantes:

Pedimos por gentileza que nos envie os materiais identificados com o nome e série
do aluno e encapados com a cor de referência de sua turma (AMARELA). Fitas, pompons
e outras miudezas, poderão ser encontradas facilmente nas lojas Sucena, Miamor,
Plastipel, Moderna e Bazar Central.
É de extrema importância o envio dos materiais solicitados nas cores e quantidades
solicitadas na lista, pois todos os materiais serão utilizados no decorrer do ano e são de uso
individual.
A entrega deverá ser realizada duas semanas antes do início das aulas para
conferência e organização dos mesmos.
Qualquer dúvida em relação aos materiais, entrar em contato com a secretaria do
Colégio.

