
   

LISTA DE MATERIAIS - 2022 
3º ANO 

1) Materiais que a criança deverá ter diariamente: 

 1 apontador com depósito;

 1 caderno grande quadriculado 1cmx1cm, brochura (capa dura ou encapado), - 48 folhas lisas sem desenhos e com margens 
adequadas nas laterais (com identificação do lado de fora - com espiral não serão aceitos).

 1 caderno grande, brochura (capa dura ou encapado), - 96 folhas lisas sem desenhos, com margens adequadas nas laterais - 
para aula (com identificação do lado de fora - com espiral não serão aceitos);

 1 caixa de giz de cera;

 1 caixa de lápis de cor de boa qualidade;

 1 conjunto de canetas hidrocor;

 1 dado;

 1 estojo (com dois ou três compartimentos para melhor organização);

 1 garrafinha (deve vir com água, diariamente);

 1 lancheira contendo um guardanapo de tecido – para o lanche;

 1 mochila (de tamanho proporcional ao tamanho da criança, um modelo simples e leve) contendo:

 1 pasta de elástico simples, tamanho ofício);

 1 régua transparente de 30cm;

 1 tesoura sem ponta de boa qualidade;

 1 toalhinha para a higiene

 1 tubo de cola branca pequena;

 2 borrachas brancas e macias;

 2 tubos de cola bastão de boa qualidade;

 3 lápis de escrever (não lapiseira).

2) Materiais diversos que ficarão em sala de aula serão utilizados com a turma de maneira coletiva (para uso do/a aluno/a): 

 1 bloco de folhas pautadas com o logo do Colégio (aquisição na secretaria);

 1 caixinha de Material Dourado (pode ser a mesma utilizada no ano anterior);

 1 caixinha de tinta guache (6 cores);

 1 folha de EVA;

 1 livro de histórias (bom estado) de acordo com a idade da criança;

 1 metro de elástico colorido;

 1 pacote de folhas coloridas (cores fortes e não recicladas);

 1 pacote de massa de modelar;

 1 pacote de palito de churrasco;

 1 pacote de palitos de picolé (cor natural);

 1 pasta preta (tipo catálogo) com 50 saquinhos;

 1 rolinho ou pedaços de barbante;

 10 canudos de papel mais fino possível (para refrigerante);

 2 folhas de papel quadriculado;

 2 gibis (adequados para a idade);

 2 pincéis (médio e grosso);

 2 rolos de papel toalha;

 2 unidades de “paninho de limpeza”;

 3 cadernos pequenos, brochura, - 48 folhas, para Ens. Religioso, Música e Inglês (podem usar o mesmo do ano anterior);

 4 prendedores de roupa, de madeira (não identificados);

 5 folhas de desenho A3;

 5 sacos plásticos grossos;

 50 folhas de desenho (gramatura 180g).

 50 folhas de ofício A4;



Materiais/Livros que serão adquiridos diretamente no Colégio: 

 Projeto Autor Presente e Livros do Projeto Literatura: serão indicados no início do ano letivo, via comunicado às famílias.

 Material do Programa da Escola da Inteligência - As Relações Saudáveis. Augusto Cury, Camila Cury, Denise Cavalini. São 
Paulo: Escola da Inteligência

 ANGLO Sistema de Ensino – material didático

OBSERVAÇÕES: 
1. Se, no início do ano letivo, ainda tivermos restrições relacionadas à Covid-19, enviaremos um comunicado aos responsáveis sobre 
as orientações e combinações necessárias (até mesmo sobre alguns materiais dessa lista). 
2. UNIFORMES E MATERIAIS DEVEM VIR IDENTIFICADOS. 
3. Agenda será entregue ao aluno no primeiro dia de aula. 
4. Os materiais deverão ser simples e não em forma de brinquedos. Trazer somente os materiais solicitados para evitar dispersão 
durante as aulas. 
5. Sugerimos o reaproveitamento de alguns materiais do ano anterior, como por exemplo: pastas, réguas, tesoura... Outros materiais 
serão pedidos a partir da combinação com os pais na primeira reunião do ano. 
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