
 
 

LISTA DE MATERIAL – 2021 (ALUNOS NOVOS) 
 

3º ANO – ENS. FUNDAMENTAL 
MATERIAIS DIVERSOS 
200 folhas de papel sulfite A4 
02 tubos de cola - líquida 
01 caixa de lápis de cor  
01 tesoura pequena sem ponta - com o nome gravado 
01 estojo com zíper com 03 divisões 
01 apontador com depósito 
02 borrachas branca 40 
01 régua de 20 cm 
05 lápis preto n°2 
02 cadernos universitários com 96 fls (As folhas não devem ser picotadas) 
01 caderno universitário  
01 mini dicionário da Língua Portuguesa AURÉLIO (com nova ortografia) 
01 bloco colorido Visitex 
01 rolo de  fita adesiva  
1 placa de EVA colorido 
1 placa de EVA estampado ou com gliter 
1 marcador de texto 
1 folha de etiquetas médias 
2 pastas com grampos com 10 plásticos colocados (qualquer cor) – para Projeto de Leitura e Provas 
01 pacote de palito de sorvete 
02 folhas de papel crepom (qualquer cor) 
20 sacos plásticos (atividades) 
1 revista 
1 bloco de folha A3 
1 pasta com elástico (qualquer cor) 
10 grampos tipo bailarina (pequeno) 
01 caixa com 12 cores de tinta guache 
 
ARTES 
01 massa para modelar com 12 cores  
02 tintas fosca para artesanato de 100mL nas cores marrom escuro e verde musgo 
01  jogo de  canetas hidrocor 12 cores (deixar na mochila) 
02 folhas de papel crepon – azul e branca 
01 pasta de papelão com elástico - simples – com etiqueta, nome e série 
01 tela painel (com nome e série) -  30 X 30 CM 
01 pincel macio nº 12 série 141-12 tigre 
01 avental (deixar na mochila) 
01 caixa de giz de cera 
02 durex (1 estampado e 1 colorido) 
01 folha de EVA com gliter 
01 folha de EVA lisa 
 
EDUCAÇÃO MUSICAL 
01 pasta preta com plástico (para os alunos novos) 
- 1 flauta doce - Yamaha 
 
 
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA DATAS COMEMORATIVAS: 
- 30 pregos no tamanho – 10x10 
- 1 pedaço de madeira 30x30 (+/1 de 2 a 3 cm de espessura) 
- 2 novelos de linha para bordar – mesclado (qualquer cor) 
- 1 porta retrato simples de madeira para fotos 18x21 (encontra-se em lojas de artesanato ou 1,99) 

 
 
 



 
BILÍNGUE (Atenção: Somente para alunos que irão freqüentar o Bilíngue) - tudo identificado “BILINGUE”/ENTREGAR P/ A 
PROFESSORA DO BILINGUE) 
- 01 caderno 96 folhas 
- 01 dicionário Inglês/Português – Português/Inglês Escolar (reaproveitar anos anteriores) 
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