
Musicalização

01 – Caderno pequeno brochura (capa 
dura) 48 folhas (classe);
01 – Caderno tamanho universitário 
brochura (capa dura) 48 folhas (Produção 
Textual); 
01 – Pasta fina com elástico;
02 – Tubos de cola bastão;
01 – Estojo;
04 – Lápis preto n.º 2;
02 – Borrachas macias;
01 – Apontador com depósito;
01 – Tesoura sem ponta;
01 – Régua de 30cm;
01 – Caixa de lápis de cor;
01 – Conjunto de canetas hidrocor;
01 – Caneta marca texto;
01 – Agenda escolar espiral único (uma 
página por dia)

01 –  Caderno de música pautado capa dura 48 folhas – Grande  – usar o mesmo do ano 
passado.

01 – Minidicionário de Língua Portuguesa – atualizado 
com novo acordo ortográfico.

Material do Aluno: Materiais de Artes

01 – Caderno de desenho com espiral (s/ 
seda) 50 folhas – usar o mesmo do ano 
passado;
01 – Pote de tinta PVA 100ml (vermelha ou 
azul);
01 – Pote de massa de modelar 500 
gramas – (vermelha ou azul);
01 – Tubo de cola bastão 20 gramas;
02 – Tubos de cola branca 35 gramas;
01 – Aquerela pastilha 12 cores com 
pincel;
01 – Pincel chato de cabo amarelo;
01 – Batedor de espuma;
01 – Camiseta velha para pintura.

Vale Coletivo

01 – Bloco de papel 180g - A3 (420mm X 
297 mm) colorido;
¬01 – Bloco de papel 180g - A3 (420mm X 
297 mm) Branco.

Livros

01 – Livro de caligrafia nº 4 Coleção Zigue-Zague. 
Editora: Scipione

Visando melhor aproveitamento dos materiais de papelaria, os pais podem adquiri-los em forma de Vale Coletivo.
 

Todos os materiais individuais, inclusive lápis, borracha, apontador, régua e colas devem ser identificadas com o 
nome do aluno.

Observações:

LISTA DE MATERIAIS
3.º ano - 2022



DICA FERA:
Quando possível reutilize os materiais de 
anos anteriores.

Livros
2ºBimestre1ºBimestre

A RAINHA DAS RÃS NÃO PODE 
MOLHAR OS PÉS 
AUTOR: DAVIDE CALI 
ILUSTRADOR: MARCO SOMÀ
EDITORA: PULO DO GATO

CANTIGAS POR UM PASSARINHO À TOA
AUTOR: MANOEL DE BARROS 
ILUSTRADOR: JOÃO KAMMAL
EDITORA: COMPANHIA DAS LETRINHAS

4ºBimestre3ºBimestre

O MENINO QUE QUASE MORREU 
AFOGADO NO LIXO.
AUTORA: RUTH ROCHA 
EDITORA: SALAMANDRA

AS FABULOSAS FÁBULAS DE 
IAURETÊ 
AUTOR: KAKÁ WERÁ JECUPÉ
EDITORA: PEIRÓPOLIS

LIVRARIA PEDAGÓGICA: comprando na loja física o desconto será de 10% somente em 
livros que estão na lista de material 2022. Esta promoção estará disponível no período de 
30/11/2021 a 31/12/2021, somente para livros a pronta entrega e encomendas pagas. Nas 
compras online, o desconto de 10% é válido em todos os produtos, no mesmo período, 
neste link: https://bit.ly/33nq53C

*Apresentar carteirinha do Anglo (para compras na loja física);
*Desconto não acumulativo em outras promoções vigentes;
*Desconto de 10% por aluno;
**Consulte regulamento de entregas.


