
 
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2020 
3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
02 Caderno de linha com margen - Capa dura 96 flolhas (Tamanho Grande) 
02 Caderno de Linha com margem - capa dura - 50 Folha para inglês e espanhol (Grande) 
01 Caderno de linhas capa dura 50 Folha (tamanho grande) para Ciências 
01 Caderno quadriculado grande de matemática (formato 10mm x10mm com margem/capa dura/50 Folha) 
1 Caderno de desenho (grande com margem) 
01 Pote massinha de modelar (500g) 
01 Estojo escolar (com zíper) 
06 Lápis preto grafite 6B Faber Castel 
02 Colas alto relevo 
01 Caixa de lápis de cor 12 cores  
01 Pote de Tinta guache (250gr) 
01 Apontador com depósito 
03 Borrachas brancas 
01 Régua 30 cm 
03 Tubo de cola em bastão 
03 Tubo de cola Branca (110g) 
02 Pasta com elástico - Fina 
01 Tesoura escolar (sem ponta e com nome) 
01 Fita craft 
02 Folha de E.V.A (diferentes com glitter) 
01 Gibi para leitura 
01 Mini Dicionário da Língua Portuguesa (Integralmente Adaptado à Reforma Ortográfica) 
01 Pacotinho de lantejoulas. 
02 Colas Glitter 
01 Caixa de giz de cera 
01 Pote de massinha de modelar (500gr) 
03 Bloco Criativo – Paper Cil - Duro 
01 Pacote de palito de picolé (colorido) 
01 Jogo pedagógico de acordo com a faixa etária 
01 Conjunto canetinha c/ 12 cores 
02 Cartelas grandes de adesivos infantis para caderno de personagens 
01 Garrafinhas para água 
03 Folha de SCRAPBOOK estampada (encontra em Casa de Artesanatos) 
02 Revistas para Recortes 
Livros Literários: Serão pedidos na primeira semana de aula, com indicação da Equipe Pedagógica. 

 
OBSERVAÇÕES: 

- Todo material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e os Caderno encapados; 
- Identificar também o UNIFORME 
 - O material deverá ser entregue impreterivelmente nos dias: 05 e 06/02/2020, à partir das: 13h30min. 
 - Inicio das Aulas: 10/02/2020 
- Os materiais de uso pessoal deverão ficar na mochila do aluno(a), não sendo necessário entregá-los neste dia. 
- Outros materiais poderão ser pedidos na disciplina de ARTES durante o ano. 
 

  


