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RELAÇÃO DE MATERIAL - 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2023
02 caderno de brochura grande com 96 folhas
(capa dura).

01 exemplar de Gibi -Turma da Mônica (novo
para doação.)

01 caderno de brochura grande com 48 folhas
(capa dura)

01 exemplar de livro infantil (novo para
doação)

01 caixa de lápis de cor (Faber Castell) com
12 unidades.

05 folhas de EVA (sendo 1 Vermelho, 1 1
marrom, 1 amarelo e 2 verdes)

01 pasta plástica transparentes com grampo
trilho (tamanho ofício)

01 dicionário (sugestão: Aurélio ou Michaelis)

04 envelopes grandes (A4) 01 kit de material dourado (madeira)
02 bastões de cola quente grosso 01 folha de papel cartão (preto ou vermelho)
01 régua acrílica de 30 cm 01 cartolina (branca)
01 pasta com elástico (p/folhas avulsas) 01 Ábaco vertical aberto (madeira com argolas

de EVA)
02 dados para jogos de tabuleiro (doação) 100 folhas de papel sulfite (branco)
04 envelopes pequenos (para carta) 20 folhas de papel sulfite colorido (azul, verde

ou amarelo)
01 calculadora 01 bloco de folhas para fichário (sem desenho)
03 lápis pretos (Faber Castell HB2); 02 borrachas
01 apontador com reservatório; 01 tubo de cola branca
01 tesoura sem ponta
OBS:Não será permitido o uso de lapiseira.

INGLÊS
01 caderno de brochura pequeno de 48 folhas (capa dura).

EDUCAÇÃO MUSICAL
01 flauta doce ( sugestão - Yamaha) e 01 caderno de música grande - 96 folhas

EDUCAÇÃO FÍSICA
Uniforme regular da instituição , bermuda,calça (tactel /moletom ou legging) e tênis
cabelo amarrado  e 1 metro de TNT da cor de sua preferência ( doação)

ARTE
1 folha de papel dobradura
2 folhas de acetato A4 transparente
1 caixa de giz de cera
1 folha de papel-cartão branca
1 tubo de tinta preta com bico aplicador
1 bloco de papel branco tipo canson A4
3 potinhos de tinta acrílica de cores diversas
1 pincel chato nº 8
2 bandejas de isopor para misturar tinta
1 foto ou imagem de paisagem do Brasil
2 folhas de papel color-set ( uma de cada cor de sua escolha)
1 tubo de cola colorida
1 caneta permanente de ponta fina 0,5mm (preta)
1 Fita adesiva colorida   e 1 Fita-crepe
IMPORTANTE: Os materiais deverão estar separados por disciplina (cada um em uma caixa ou
sacola com o nome do professor ou disciplina. Também devem ser etiquetados, com nome e
série do aluno, COM EXCEÇÃO DOS ENVELOPES E CARTOLINA. Poderá ser reaproveitado
material do ano anterior, desde que esteja em bom estado de conservação.
TRAZER TODO MATERIAL ATÉ UMA SEMANA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS PARA QUE
POSSA SER ORGANIZADO ANTECIPADAMENTE.
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