
 
 

LISTA DE MATERIAL 2020 – 3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

Qtde Material Escolar 
01  Caderno espiral universitário de 96 folhas, com margem e sem desenho nas páginas, – “Lição de Casa”  
01 Caderno espiral universitário de 96 folhas, com margem e sem desenho nas páginas,  –“Língua Portuguesa”  
01 Caderno espiral universitário de 96 folhas, com margem e sem desenho nas páginas, – “Matemática”  
01 Caderno universitário de 96 folhas – “Produção de texto” e “Ditado” 
01 folha de EVA com gliter vermelho 
01 folha de papel crepom vermelha 
01 rolo de fita de cetim verde 10 mm 
04 Envelopes tamanho ofício – Branco – 260 mm x 360 mm (sem nome) 
02 Caneta marca texto – COM NOME 
06 Lápis preto nº 2 (deixar 3 no estojo) COM NOME 
02 Caneta escrita grossa azul – COM NOME 
02 Caneta escrita grossa – vermelha – COM NOME 
01 Jogo de canetinha hidrocor – COM NOME 
01 Apontador com recipiente – COM NOME 
02 Borracha branca 
01 Jogo de lápis de cor – grande com 12 cores – COM NOME  em cada lápis 
01 Jogo de giz de cera – 12 cores – COM NOME 
01 Régua transparente de 30 cm – COM NOME 
01 Tesoura sem ponta – COM NOME 
03 Tubo de cola bastão  - COM NOME 
02 Tubo de cola branca média – COM NOME 
01 Pasta preta com elástico – COM NOME 
01 Garrafinha plástica comum de água – COM NOME 
02 Caixa de lenço de papel  
01 corretivo de fita 

 
MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA A DISCIPLINA DE “ARTE”: (Este material será solicitado           
durante as atividades propostas do livro e deverão ficar em casa) 
 

01  jogo de lápis de cor aquarelável - 24 cores 

01  caixa de guache - 12 cores 

01  Pincel chato nº 12 

01  caixa de tinta glitter (em bisnaga) 

01  tampa de caixa de sapato 

01  bandeja de isopor (será utilizada algumas vezes) 

01  pano para limpeza 

01  caixa de massa para modelar - 12 cores - à base de cera 

01   rolo de papel alumínio vazio 

01  rolo de fita crepe 



  retalhos de tecido 

  botões (qualquer tamanho e cor) 

01  pacote de algodão colorido 

01  rolo de durex colorido nas cores: vermelho, amarelo e verde 

01  pote Yakult vazio e limpo 

01  garrafa PET pequena - vazia e limpa 

01  punhado de feijão cru 

  lã qualquer cor 

  renda qualquer modelo e cor 

  fita de cetim qualquer tamanho e cor 

  papel espelho para origami (liso ou estampado) 

  CD - descartado 

01  prato de papelão - 18 cm de diâmetro - cor branca 

  Pacote de papel decorativo rococó - diversas cores 

01  garrafa PET 500 ml 

02  palito de sorvete -cor natural 

  papel de seda - qualquer cor 

01  rolo pequeno de fita de cetim fina - verde 

01  lata de metal (leite condensado) vazia, sem rótulo e limpa 

01  pacote de palitos de churrasco 

01  rolo de papel crepom verde 

01  pacote de argila 

12  tampinhas de garrafa PET 

01  rolo de fitilho vermelho 

 

 
Observações:  
 
1. Todo o material deve ser identificado com etiqueta devidamente preenchida com nome completo e ano                
escolar. 
2. Os livros deverão ser encapados com plástico incolor ou contact transparente. 
 
 
 
 
 
 
 
 


