
Lista de materiais para 2023 – 3º ano E.F. 
(Colocar nome do aluno em todos os materiais) 

 

Início letivo 

31/01/2023 

Os materiais que permanecerão no colégio deverão ser entregues  

na secretaria do dia 10/01/2023, ao dia 16/01/2023. 

Os materiais deverão estar dentro de uma sacola lacrada  

com nome e série do(a) aluno(a). 

 

 

Entregar na secretaria: 
01 – Argila 500gr.; 
01 – Avental para aulas com tinta; 
01 – Bloco canson de desenho, tamanho A4, 
140g/m²; 
01 – Bloco de papel criativo colorido,  
tamanho A3; 
01 – Bloco de papel criativo colorido,  
tamanho A4; 
01 – Bloco pautado (fichário) sem desenho; 
01 – Caixa de ecogizes de cera – 12 cores; 
01 – Caixa de cola colorida; 
01 – Caixa de lápis de cor aquarelável – 12 
cores; 
Revistas e jornais para recortar; 
01 – Caneta brush – pen (cor preta); 
01 – Caneta retroprojetor, cor preta; 
01 – Caderno sketch-book, tamanho A4, 
espiral, 150g – 50 folhas; 
02 – Cadernos universitário, capa dura, 48 
folhas, brochura; 
01 – Calculadora; 
10 – Envelopes carta colorido; 
10 – Envelopes saco pardo A4; 
10 – Envelopes saco pardo (1/2 A4); 
01 – Feltro amarelo, 1m; 
02 – Folhas de papel crepom (marrom e 
branco); 
01 – Folha de papel pardo Kraft, 1m; 
04 – Folhas de papel scrapbook com estampas  
pequenas; 
01 – Folha de cartolina branca; 
02 – Folhas de papel cartão (laranja e roxo); 
02 – Folhas de color set (laranja e roxo); 
03 – Folhas de E.V.A. glitter (cor variada), 
40x60cm, 2mm; 

05 – Folhas de E.V.A. lisos (rosa, laranja, azul,  
verde e amarelo), 40x60cm, 2mm; 
01 – Material dourado (contendo: 1 placa de 
centena, 10 palitos de dezenas e 100 cubinhos 
de unidades); 
01 – Pacote de papel couche fosco, tamanho A4, 
50 folhas, 180 g/m², cor branca; 

01 – Pacote de 500 folhas de papel sulfite, 
 tamanho  A4, cor branca; (Chamequinho) 
Motivo: outras marcas enroscam as folhas no 
momento da impressão. 
04 – Pacotes de bexiga vermelha; 
01 – Pasta catálogo c/ 20 plásticos (aulas de 
música); 
01 – Pasta grampo, tamanho ofício,  
cor transparente; 
01 – Rolo de barbante pequeno (cor variada); 
05 – Saquinhos zip lock (20x30cm); 
01 – Tela (20x30cm); 
01 – Tecido de algodão estampado, 1m; 
01 – Tecido algodão cru, 1m; 
03 – TNT: (1m verde, 1m marrom, 1m laranja). 
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O que deverá ficar na mochila do(a) aluno(a): 
01 – Apontador com depósito; 
03 – Borrachas macias médias; 
01 – Caixa de caneta hidrocor (12 cores); 
01 – Caixa de lápis de cor de 24 cores; 
01 – Caneta esferográfica cor azul; 
01 – Caderno universitário de caligrafia, 48 folhas; 
01 – Cola bastão; 
01 – Dicionário Escolar da Língua Portuguesa – Academia Brasileira de Letras  
(Nova ortografia); 
01 – Estojo grande com três repartições; 
01 – Flauta Doce Germânica (não é de brinquedo); 
02 – Lápis grafite HB; 
02 – Lápis grafite 6B; 
06 – Lápis grafite nº 02 (reposição individual); 
01 – Marca texto (cor variada); 
01 – Régua de 30 cm transparente rígida; 
01 – Squeeze de 500ml (uso diário); 
01 – Tesoura sem ponta; 
Obs. Para o aluno canhoto, comprar tesoura específica. 
01 – Tubo de cola 110g (bico fino); 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de paradidáticos para 2023 – 3º ano E.F. 

Os paradidáticos deverão ficar em casa até a solicitação da 

professora via agenda.

1º Trimestre 
Livro: A verdadeira história dos 3 porquinhos - Autor: Jon Scieszka 
Livro: Gente que mora dentro da gente - Autor: Jonas Ribeiro

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

2º Trimestre 
Livro: O colecionador de manhãs  - Autor: Walter Moreira Santos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
3º Trimestre 
Livro: Os bichos que tive – Autor: Sylvia Orthof 

 


