
 

Lista de Materiais Escolares 2023 | Anos Iniciais – 3º ano EF 

Material de uso diário:  

• 3 cadernos, tamanho universitário, 96 folhas, com capa dura e folhas sem picote, 
pautado e com margem; 

• 01 régua 30cm; 

• 01 caixa de lápis de cor com 12 cores; 

•  01 pasta plástica fina com elástico;  

• 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina com 12 cores; 

•   01 revista passatempo (Picolé*); 

• 02 gibis; 

• Calculadora (deverá permanecer em casa. A professora avisará quando for utilizá-
la em sala de aula)  

• 1 estojo com 3 repartições  
 

  
Para trazer quando solicitado:  

• 01 pacote de folhas coloridas tamanho A4 180g (tipo Canson)  

• 01 bloco de desenho Canson A3 180g – cor branca  

• 01 pacote de folhas de desenho brancas tamanho A4 180g  

• 01 pacote de folhas sulfite brancas tamanho A4 75g  

• 01 caixa de massa de modelar à base de cera, 12 cores  

• 01 conjunto de caneta marca texto – 4 cores  

• Sulfite A3 branco gramatura 180  

• Papel colorido A4 com 32 folhas  Produção Artística 

• 1 bloco Sulfite A4 branco gramatura 180   

• 1 bloco de papel sulfite colorido tamanho A3 gramatura 120  

• 1 bloco  Sulfite A4    

• 1 bloco de papel sulfite A3 branco gramatura 180  

• 1 caixa de massa de modelar a base de óleo 1 caixa de lápis de cor aquarelável ou 
12 aquarelas em pastilhas com pincel 

• 3 lápis grafite  

• 1 borracha macia  

• 1 apontador com depósito 

• 1 tesoura sem ponta com o nome gravado  

• 2 colas bastão  

• 2 colas líquida  

• 1 estojo de 12 cores de caneta hidrocor  

• 1 caixa de 12 cores de giz de cera curto  

• 1 folha de lixa preta tamanho A4  

• 1 rolo de papel crepom  

• 1 folha de papel celofane  



 

• 1 pincel nº10  

• 02 gibis  

• 01 revista Passatempo educativos  

• 10 folhas pautadas  

• 1 pasta fina plástica com elástico  

• 20 sacos plásticos  

• 1 caneta marca texto  

• 01 caneta ponta nylon, 0,4 (tipo Line-up Schneider, Point 88 Stabilo ou Finepen 
FaberCastell*) – cor preta   

• · 01 caneta ponta nylon, 0,4 (tipo Line-up Schneider, Point 88 Stabilo ou Finepen 
Faber-Castell*)   

• 1 caneta de retroprojetor   
  
LIVRO DE LITERATURA 

Será adotado 1 livro de literatura, com as indicações de títulos a serem enviados 
posteriormente, na reunião com as famílias.  
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Pontos de comercialização: 

• Condições especiais para aquisição e parcelamento dos materiais didáticos e livros 
literários da Editora FTD:  

o Para compra no site compre.ftd.com.br, utilize o código de acesso abaixo.  
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OBSERVAÇÕES:    

• A agenda escolar (fornecida pelo colégio no início do ano letivo) é de uso diário, 
devendo sempre ser portada pelo/a estudante, e deve ter os dados pessoais 
preenchidos pela família.    
• O uso de uniforme completo é obrigatório, bem como o uso de tênis e meias.    
• Colocar o nome do(a) estudante em todo o material de uso diário, inclusive nos 
uniformes e guarda-chuvas.    
• O material de uso diário deverá ser reposto conforme for terminando.   
• Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano 
anterior (pastas, tesoura, régua etc.).    
• Pedimos especial atenção à mochila do(a) estudante, buscando, desde a aquisição, 
um modelo simples e leve, colaborando, assim, para a diminuição do peso a ser 
transportado todos os dias.   
• Lembramos que para favorecer o trabalho pedagógico, a qualidade dos materiais 
adquiridos deve ser observada.    

 


