
 
 

 

Senhores pais ou responsáveis, 

 

Todo material solicitado pela escola é de uso exclusivo do aluno. 

Solicitamos que todos os itens sejam providenciados com material de boa qualidade. 
EM TODO MATERIAL DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ANO DO ALUNO.  

ENTREGAR NO DIA: 01/02/2023 (QUARTA-FEIRA), NO HORÁRIO DAS 13HORAS ÀS 

15H30MIN. 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 02/02/2023 (QUINTA-FEIRA) 
 

LISTA DE MATERIAIS 2023- ENSINO FUNDAMENTAL I - 3º ANO 

 

01 folha de papel 40kg (cor variada) 

1.000 folhas de papel sulfite A4 - 75g/m2 (brancas) 

15 envelopes (tipo carta) (branco) 

01 pacote de folhas coloridas A4 

01 gibi (de acordo com a escolha da criança) 

04 cadernos (brochura) grandes, SEM ARAME, 60 folhas (01 para Matemática, 01 para 

Língua Portuguesa, 01 Geografia/História/Ciências e para 01 Redação) 

01 caderno (brochura) grande para Inglês. Poderá ser o mesmo do ano anterior. 

01 caderno pedagógico (pauta verde).  

01 mini-dicionário de boa qualidade 

04 envelopes brancos (tamanho ofício) 

03 saquinhos para presente (cores variadas, tamanho 25x37cm ) 01 para criança e 02 para 

adultos 

01 caneta de marca texto 

01 fita adesiva crepe 

01 caixa de massinha (SOFT) 

01 pacote de papel toalha 

01 vidro de cola de silicone 

01 bloco A3 (120 ou 115) 

 

 ESTE MATERIAL DEVERÁ ESTAR NA MOCHILA DO ALUNO E 

ETIQUETADO. 
 

01 tubo de cola com 90g 

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de lápis de cor grande 

01 estojo porta-lápis 

02 lápis de escrever nº2 

01 borracha macia 

01 apontador com reservatório 

01 régua de 30 cm 

01 pasta fina com elástico (cor livre) 

01 calculadora (funções simples) 

01 camiseta, 01 short do uniforme, 01 calcinha ou 1 cueca, com o nome do aluno. 

OBS: Repor estes materiais sempre que necessário. 



 

 

 

 

 NA LANCHEIRA(USO DIÁRIO) COM NOME DO ALUNO.   

 

01 toalha de mão 

01 copo de plástico 

01 escova de dente 

01 creme dental pequeno 

01 guardanapo de tecido 

 

 UMA CAIXA DE SAPATO INFANTIL, ENCAPADA E ETIQUETADA, 

CONTENDO: 

 

01 conjunto de tinta guache com 6 cores 

02 tubos de cola glitter (cores diferentes) 

02 pincéis (chatos) sendo um nº 06 e outro nº10 

04 canetas Hidrocor 850 (ponta média) 

01 caixa de giz de cera (bastão curto e grosso)  

02 tubinhos de glitter(cores diferentes) 

Algodão (pequena quantidade) 

01 copo de plástico e 01 flanela para aula de Arte. 

 

 AGENDA 2023- adquirir em uma papelaria um caderno pequeno (capa dura) 

para os recados. 
 

 LIVRO INTEGRADO POSITIVO 2023 DEVERÁ SER ADQUIRIDO NA 

SECRETARIA DO COLÉGIO, BIMESTRALMENTE. 

 

 PROJETO DE LEITURA: os livros poderão ser adquiridos com a turma do 

3º ano do ano anterior ou pelo Colégio no início do ano letivo. 

 

FUI À FONTE BUSCAR ÁGUA  Maurício Veneza MARALTO 

A VIAGEM DE RETALHOS Sonia Robatto MARALTO 

 

 Favor encapar todos os cadernos e o Livro Integrado com plástico transparente e 

etiquetá-los com nome do aluno, a turma e o ano letivo. 

Os materiais deverão ser substituídos conforme a necessidade do aluno. 

Alguns materiais serão solicitados durante o ano letivo. 

 

 

Certos de sua colaboração! 
Equipe Diretiva 


