
LISTA DE MATERIAIS – 2021  
 

ENSINO FUNDAMENTAL I – 3º ANO 
 
 
       2   cadernos pequenos de capa dura - azul de 100 folhas - (Língua Portuguesa e Matemática) 

 
       2   cadernos pequenos de capa dura - azul de 50 folhas - (História\Geografia e Ciências) 
 

1 caderno  de desenho de capa dura  grande – 50 folhas 
 
1   caderno pequeno de capa dura de caligrafia 

 
1 agenda grande com espaço único para cada dia 

 
1 pasta transparente com elástico na cor azul – (para atividades e lição de casa) /  01 pasta polionda na 

cor azul de 3 cm 
 

1 caixa de lápis de cor - 24 cores / 01 tesoura sem ponta 
 

1 conjunto de canetinhas hidrocolor / 01 estojo grande / 01 régua de 20 cm /  
 

10 lápis preto de boa qualidade /02 borrachas macias / 02 apontadores com reservatório 
 

2 canetas marca texto / 01 pincel chato - número 10 
 

3 canetas esferográficas (azul, preta e verde) / 1 caneta corretivo  
 
2 tubos grandes de cola branca / 04 colas bastão grande  

 
1 tubo de tinta dimensional relevo 3D – Metalic  / 01 tubo de tinta dimensional relevo 3D – Gliter 

 
3 potes de tinta acrílica para artesanato (não comprar as de bisnaga) 

 
1 camiseta do papai ou da mamãe para pintura 

 
2 gibis / 01 revista para recorte / 01 tela para pintura 20x30 

 
1 garrafinha com água /  01 toalhinha para Educação Física (trazer no dia da aula de Ed. Física) 

 
 01 dicionário de Língua Portuguesa - de acordo com a nova ortografia (sugestão: Aurélio)- encapar 

com plástico transparente e colocar o nome do aluno


 LIVRO DE ESPANHOL: Brincando com Espanhol – Livro 3Autora: Agustina Arias - Editora do 
Brasil. CÓDIGO ISBN: 978-85-10-06784-3



 KITDE LIVROS PARADIDÁTICOS (UM PARA CADA BIMESTRE).



A partir de 2021, nossa Escola, através do Anglo, torna-se parceira da PAR LITERATURA, facilitando a 

aquisição dos livros paradidáticos. 

O acesso a compra será através da LIVRO FÁCIL. Os alunos poderão adquirir o kit  à serem 

trabalhados ao longo do ano, podendo parcelar em até 12 vezes no cartão. 

Os pedidos realizados até 31/12/2020 terão frete grátis e serão entregues na Escola em 20/01/2021. 

Lembramos que essa parceria facilitará a leitura para os alunos e o trabalho dos professores. 

             A venda estará disponível no link: www.livrofacil.net/#colegiouniverso  

            Utilize o código UNI2021 para ter acesso às listas, após selecione a turma. 

            MUITA ATENÇÃO: SELECIONE A SÉRIE QUE O ALUNO IRÁ CURSAR EM 2021.  

Assista ao vídeo tutorial de como realizar seu pedido: https://youtu.be/JeShaXtrHrM 
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A Editora do Brasil oferece aos pais de alunos matriculados um DESCONTO 
comprando com o código promocional.
Instruções de como utilizar o seu código: 
1- Acesse: lojavirtual.editoradobrasil.com.br, clique em ENTRAR, insira seu login 

ou em CRIAR CONTA, para fazer seu cadastro. 
2- Uma vez logado, clique no ícone ESCOLAS PARCEIRAS – CÓDIGO 

PROMOCIONAL. 
3- Insira o código promocional fornecido pela escola 
*Frete Grátis até 31/05/2021 na opção método econômico. 

 
CÓDIGO: 354i306 

 

 
FAVOR ETIQUETAR TODO MATERIAL COM NOME COMPLETO DO ALUNO. 

 
 
 
  


