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LISTA DE MATERIAL 2021 - 3º ANO 
 
Srs. Responsáveis: 

Segue abaixo lista de material para o ano letivo de 2021. 

Informamos que o material deverá ser entregue na escola no primeiro dia de aula. 
Material a ser adquirido pelos Pais 

 
Materiais que ficarão na mochila do aluno, para uso diário 

03 cadernos (capa dura, brochura, pequeno) de 100 folhas cada 
01 pasta plástica com elástico tamanho A4 
12 lápis preto HB 

02 apontadores com depósito 
04 borrachas brancas (Record ou Faber Castell) 
01 caixa de lápis de cor de 24 cores (Faber Castell) 
01 caixa de canetinhas hidrocor 24 cores (Faber Castell) 

01 caixa de giz de cera curtom (Faber Castell) 
01 tubo de cola líquida de 90 gramas 
01 cola bastão Pritt 20 gramas 

01 régua de 15 cm 
01 tesoura sem ponta (Tramontina) 
01 estojo 
 

Materiais que ficarão na escola para facilitar o uso de acordo com planejamento escolar (entregar tudo na escola, no 
primeiro dia de aula, com nome em todas as peças) 
01 bloco de canson creme tamanho A4 

01 pincel fino chato 
01 tinta acrílica de 250 ml vermelho 
01 perfex 
01 tinta guache de 250 ml branca 

01 pacote de massa para biscuit amarelo (90g)  
01 pacote de palitos de sorvete de 100 unidades  
01 cola do artesão (também conhecida como cola fria ou cola universal) 
01 pote de massinha de 500g de qualquer cor. 

03 rolinhos de durex colorido de qualquer cor 
03 potinhos de 3g de lantejoulas de qualquer cor 
 

Material necessário para aulas de artes (trazer somente nos dias em que houver essa aula) 
01 camisetão  
01 régua de 30 cm 
01 caderno de desenho (capa dura) de 100 folhas 

 
Observações: 

*Livros e cadernos deverão ser encapados com contact transparente, contendo o nome da criança. 

*Os demais itens também deverão conter o nome da criança. 
*Eventualmente poderá ser solicitado algum tipo de material, como por exemplo, sucatas entre outros. 
*As quantidades acima foram estimadas podendo ou não haver necessidade de reposição. 
*Sugerimos mochila com rodinhas. 

*As marcas acima mencionadas são apenas sugestões. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


