
       Lista de Materiais 2022 
   

 

 
Materiais: 

01 caderno universitário espiral (96 folhas)  
(Podem ser solicitados mais cadernos ao longo do 

ano, se necessário); 
01 caderno universitário espiral com 96 folhas para 

Inglês; 
01 pacote papel criativo A4-Color Set (120g);  

50 folhas de desenho A4; 

20 folhas A3 120g (colorida); 
01 pasta com 100 sacos plásticos; 

 

Material de uso diário (mochila): 

01 bloco padrão do colégio; 
01 pasta plástica (fina) com elástico - para temas 

de casa; 
01 conjunto de canetas hidrocor (12 cores);  

01 caixa de lápis de cor (mínimo12 cores);  
01 régua de 30 cm (plástico transparente e 

resistente).  

 
01 estojo contendo:  

02 lápis pretos nº 2; 
01 borracha; 

01 marca texto em gel; 

01 apontador com reservatório;  
01 tesoura ponta redonda de boa qualidade;  

03 tubos de cola em bastão (10 gramas).  
 
01 Caixa Plástica organizadora (23x 17x 14 cm)  

Contendo: 

 

02 pincéis chatos nº 06 e 14; 

01 rolo de espuma para pintura;  
01 conjunto de tinta têmpera (12 cores); 

01 caixinha de massa de modelar;  
01 caixa de giz de cera;  

01 caixa de cola colorida;  

01 tubo de cola líquida (110 gramas);  
01 caixa de cola glitter;  

01 copo plástico para lavar o pincel;  
01 camiseta para pintura (de adulto e usada); 

OBS. : A caixa deverá ficar em casa e será 

solicitada quando necessário. 
 

Música: 

Apostila de música disponível na Livraria Pérola.   
 

 

 

 

 

 

 

Livros: 

 
Português: Projeto Ápis, Língua Portuguesa 3º ano – 

Ana Trinconi, Terezinha Bertin, Vera Marchezi 
4ª. edição, São Paulo: Ática, 2020  

  
Matemática: Projeto Ápis, Matemática 3º ano - Luiz 

Roberto Dante. 4ª. edição. São Paulo: Ática, 2020.   

 
Inglês: KIDS'WEB 3 – Editora Richmond – 3ª 

edição 
 

01 minidicionário (Sugestão: Soares Amora – Ed.  
Saraiva).  

 

Projeto Literatura -  1º Trimestre 
Livro: Cadu Procura em Porto Alegre. Carlos 

Augusto Pessoa de Brum. Editora Br1 
Os livros de literatura do 2º e 3º trimestre serão 

solicitados durante o ano. 

 

Educação Física: 

Camiseta e abrigo da escola;   

Calção ou bermuda de coton/lycra azul marinho;   
Rabicó para cabelos compridos; 

Tênis apropriado para práticas esportivas. 

 

Organização inicial 2022: 

 

• Reunião de Pais com Professores e Equipe Diretiva: 
- 21/02 - 18h30min - Turma 131 
 

- 22/02 - 19h - Turmas 132 e 323 
 
1º dia de aula - Trazer na mochila: Estojo com lápis 
de escrever, lápis de cor, borracha, apontador, 

tesoura e cola; estojo com canetinhas hidrocor e giz 
de cera; pasta plástica; lanche, toalha, guardanapo 
e garrafinha com água.  
 

IMPORTANTE: Na 1ª semana de aula, a professora 

irá orientá-los a respeito de quando deve ser o envio 

dos demais materiais e dos livros. (Não enviar no 1º 

dia de aula).  
 
• Início do Ano Letivo 2022 – 17/02 (quinta-feira) 

 
 

3º Ano – Ensino Fundamental 


