
 

  

  

 

  

    

LISTA DE MATERIAIS 2023 

ENSINO FUNDAMENTAL – 3º ANO  

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (CADA ITEM DEVERÁ VIR IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO)  

 

Material didático – Sistema Uno de Ensino 
01 Apontador.  
01 Borracha branca. 
01 Cola bastão grande.  
01 Caderno de 96 folhas ( história/geografia/ciências) 

01 Caderno de 96 folhas ( Português/ Matemática) 
01 Caderno de 96 folhas ( Produção Textual) 

01 Caderno Pequeno ( inglês/Ensino religioso) 

01 Caixa de lápis de cor ( identificar um a um) 
01 Estojo de canetas hidrocor ( identificar uma a uma) 

01 Pasta plástica com elástico para guardar folhas 
01 Régua de 30 cm 

01 Tesoura sem pontas 
01 Tubo grande de cola branca 

02 Lápis de escrever ou lapiseira 

 

 

 

 

 

OBS: Solicitamos todos os cadernos em espiral de preferência com capa dura. 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO (deverá ser entregue no primeiro dia de aula, com IDENTIFICAÇÃO NA SACOLA)  

 
02 Pacotes de folha A4 branca 
01 Pacote de 50 folhas de papel desenho (gramatura 120) 

01 Pacote de 50 folhas de papel desenho (gramatura 180) 

01 Pacote de folhas A4 coloridas (4 cores no pacote) 

01 Revistas em quadrinhos 
01 Bloco de papel Color Set 

02 Caixas grandes de lenço de papel 
 

Obs: Conforme a necessidade, materiais diferenciados poderão ser solicitados no decorrer 
do ano letivo para a realização de atividades específicas, bem como livros de literatura. 

 

O início das aulas será no dia 22/02/2023. 

HORÁRIOS DAS AULAS 

Manhã: 7h30min às 11h50min            Tarde: 13h15min às 17h35min  

 
51 98173.3630 

  

Kit Artes 

Itens que deverá conter dentro de um 

pote (pode ser de sorvete) para as aulas 

de artes. 

 01 conjunto de tinta têmpera; 

 01 pincel; 

 01 conjunto de cola colorida; 

 01 conjunto de massinha de modelar; 

 01 pacote de lantejoulas; 

 01 pote de glitter; 

 01 paninho multiuso (para atividades 

de pintura). 

 


