
                                    

 

LISTA DE MATERIAIS – 2022 
 

ENSINO FUNDAMENTAL I – 3º ANO 
 
02  cadernos pequenos de capa dura - azul de 50 folhas - (História\Geografia e Ciências) 

 
02  cadernos  pequenos de capa dura - azul de 100 folhas - (Língua Portuguesa e Matemática) 

 
01 agenda grande com espaço único para cada dia 

 
01 pasta transparente com elástico na cor azul – (para atividades e lição de casa) 
 
01 pasta polionda na cor azul de 3 cm/ 15 saquinhos plásticos tamanho ofício (para as atividades)  

 
01 caixa de lápis de cor - 24 cores / 01 caixa de massinha – 12 cores / 01 tesoura sem ponta 

 
01 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 

 
02 canetas marca texto / 01 marcador permanente - preto / 01 pincel chato - número 10 

 
03 canetas esferográficas (azul, preta e verde) / 02 tubos grandes de cola branca / 04 colas bastão grande 

  
Kit  com 6 unidades de tinta acrílica para artesanato  / 01 tubo de tinta dimensional relevo 3D – Gliter 

 
01 bloco de criative paper LUMER / 10 folhas de papel almaço com pauta / 05 envelopes pequenos / 02 tubos de 

lantejoula / 1 pacote de palito de sorvete. 

 
 01 camiseta do papai ou da mamãe para pintura ou avental  
 
 02 gibis / 1 caixas de lenço de papel / 01 revista para recorte  

 
01 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.(ISBN: 9788510067843) 

 
 LIVRO DE CALIGRAFIA :  Assim eu aprendo caligrafia 3 – Editora do Brasil (ISBN: 9788510065351) 

Para comprar com desconto, acesse www.lojavirtual.editoradobrasil.com.br, faça seu cadastro ou efetue seu login. Clique no 

ícone ESCOLAS PARCEIRAS-CÓDIGO PROMOCIONAL: 354i306 

PARADIDÁTICOS:  A venda dos paradidáticos estará disponível no link: www.livrofacil.net/#colegiouniverso No 

site, quando solicitado, utilize o código UNI2022 para ter acesso às listas de sua escola. Parcele sua compra em 

até 12x sem juros e ainda pague com dois cartões de crédito! (Parcela Mínima R$30,00) Pedidos realizados até 

06/01/2022 serão entregues na escola dia 21/01/2022, sem cobrança de frete. 

 PAPÉIS: 02 folhas de EVA decorado / 02 folhas de EVA com gliter/ 02 folhas de EVA liso/ 02 color 
sete/ 02 cartolinas brancas / 2 papéis laminados. 

 
ETIQUETAR TODO MATERIAL COM NOME COMPLETO DO ALUNO. 

 

http://www.lojavirtual.editoradobrasil.com.br/

