
                                                                                                                       

 

Lista de Material 2022                                                                      

3º ano - Ensino Fundamental 

Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo do aluno. (Colocar a etiqueta na frente). 

- Material Apostilado Anglo com as disciplinas de Português, Geografia, História, Ciências, Matemática e 
Inglês. (Entregue no início das aulas.) 

 
- Para acompanhar as aulas do programa “Líder em Mim”: 
Somente para alunos novos. Alunos Anglo devem manter o caderno de Liderança. 
 01 caderno grande brochura (capa dura) - 48 folhas verde 
Obs.: somente para alunos novos. Alunos Anglo devem manter o Caderno de Liderança. 

- Para acompanhar as aulas de Artes: 
 01 marcador permanente preto 
 01 lápis 2B 
 01 pasta polionda – 5 cm* 
 01 estojo de tinta aquarela* 
 01 bloco Canson 140g A4 (repor durante o ano se necessário) 
 01 pacote sulfite 40 
 01 tela A4 
 01 vaso de barro (12 cm de altura) 
 01 chinelo branco (na numeração do papai) 
* Poderá ser usado o mesmo material do ano anterior. 
 
- Materiais Diversos: 
 01 apontador com depósito  
 01 agenda escolar 2022 (espiral com um dia por página) 14x20cm 
 01 pasta grampo trilho – plástico tam. ofício (presilha Romeu e Julieta) 
 01 caderno grande brochura capa dura – 96 folhas (Português) 
 01 caderno grande brochura capa dura – 96 folhas (Matemática) 
 01 caderno brochura grande vermelho – 48 folhas 
 01 pasta fina de plástico com elástico 
 01 material dourado educativo (base 10) de EVA (pode ser o mesmo no 2º ano) 
 01 borracha macia 
 03 lápis grafite 
 02 colas bastão 
 01 tubo de cola líquida 90g 
 01 tesoura sem ponta com o nome da criança 
 01 caixa de lápis com 24 cores 
 01 estojo 
 01 régua transparente de 30 cm 
 01 pasta de plástico 2cm – transparente com elástico 
 01 caderno brochura 96 folhas 
 50 folhas para caderno único pautado 
 01 caneta marca texto  
 Minidicionário Houaiss 
 01 gibi 
 04 folhas de EVA (3 amarelas e 1 glitter) 



Obs.: O material de uso diário deverá ser reposto quando necessário.  
 

- Paradidáticos: 

 A Corrida de Mada 
Beatriz Ribeiro  
Editora Roda e Cia 

 
 Draguinho – diferente de todos, parecido com ninguém 

Cláudio Gasparin 
Editora Ática   

 
 Os problemas da família Gorgonzola – Desafios Matemáticos 

Eva Furnari 

Editora Global 

 

 Viviana, a rainha do pijama 

Steve Webb 

Salamandra 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


