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Lista de Materiais 2018 – 3º Ano – Ensino Fundamental 

 
INÍCIO DAS AULAS 24/01/2018 

 
Solicitamos que o referido material seja entregue na escola entre os dias 19 e 22 de Janeiro, 
das 9h às 15h. 
 
Senhores Pais, 
 
Pedimos sua atenção às seguintes observações: 
 

1) Todos os materiais deverão estar com nome completo do aluno! 
 

2) Os materiais que constam nesta lista são para uso na escola somente, portanto, é necessário que a 
criança tenha em casa, um estojo de materiais básicos como: lápis preto de escrever, borracha, 
apontador, lápis de cor, tesoura e cola. 
 

3) O material que não estiver de acordo com o solicitado nesta lista, será devolvido para substituição, 
inclusive aqueles que não estiverem identificados. 
 

4) A escolha do tamanho ideal da mochila da criança é muito importante, pois o sobrepeso pode 
causar problemas na coluna! Dê preferência ás mochilas com rodinhas, porém não muito grandes 
para que ela possa carregá-la sozinha. 
 

5) Havendo necessidade de outros materiais ou reposições, serão solicitados no decorrer do ano. 
 
 
 

Cor Predominante no 3º Ano: BRANCA 

 
01 tesoura sem ponta Mundial – ponta redonda e com nome gravado. 
02 tubos de cola bastão, tamanho GRANDE (para atividade de classe e de casa). 
03 tubos de cola líquida, tamanho PEQUENO. 
12 lápis pretos nº 02 (Tirar uma lasca na extremidade para colocar o nome ou usar caneta permanente). 
03 borrachas macias Com Nome. 
01 estojo com três divisórias ou 3 estojos. 
01 conjunto de canetas esferográficas com as cores: verde, vermelha, azul e preta. 
01 corretivo. 
01 marca texto amarelo. 
01 conjunto de canetinhas coloridas hidrográficas laváveis, com 12 cores. 
01 caixa de lápis de cor com 24 cores (Tirar uma lasca na extremidade para colocar o nome ou usar caneta 
permanente). 
01 caixa de giz de cera 12 cores. 
01 apontador Com depósito. 
01 régua de 30 cm. 
01 caderno pautado Tamanho universitário de 100 folhas. 
08 envelopes de papel tamanho A4 para envio das avaliações bimestrais (tamanho da sulfite). 
500 folhas de papel sulfite. 
100 folhas de papel sulfite colorido. 
01 bloco de papel canson. 
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01 folha de papel color set Preta. 
03 folhas de cartolina laminado Dourada. 
02 folhas de cartolina Branca. 
01 folha de papel cartão de qualquer cor. 
01 folha de EVA Branca. 
01 folha de EVA Estampado. 
02 folhas de celofane nacarado. 
02 rolos de papel crepom Verde. 
02 folhas de papel espelho Verde. 
02 folhas de papel pedra. 
10 folhas de almaço. 
01 rolo pequeno de fita dupla face. 
02 rolos pequenos de durex coloridos, nas cores: Verde e Preto. 
02 bastões de cola quente Fino. 
02 bastões de cola quente Grosso. 
01 rolo de barbante pequeno. 
30 cm de fio de silicone (vendido em armarinhos). 
01 rolo de fitilho Branco. 
01 metro de fita de cetim de 2 cm de largura de qualquer cor. 
01 saquinho de miçangas coloridas. 
 

ARTE 

 
01 pincel chato nº 08. 
01 pincel chato nº 16. 
01 acetato A4 transparente. 
01 tubo de tinta preta com bico aplicador. 
01 camiseta de adulto usada, para uso nas aulas de artes, a fim de proteger o uniforme.  
01 pasta polionda A4 BRANCA com alça para armazenamento e locomoção dos materiais. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
01 Minidicionário de Língua Portuguesa com a nova ortografia – Qualquer editora. 
 

GEOGRAFIA 

 
01 imã. 
 

MATEMÁTICA 

 
01 calculadora simples com nome. 
05 elásticos de borracha (que prendem dinheiro). 
01 dado tamanho médio de acrílico. 
 
 

 MÚSICA  

 
01 pasta catálogo com 50 plásticos A4. 
01 flauta barroca YAMANHA (Tipo e marca obrigatório). 
01 caderno de música pautado GRANDE. 
01 caderno capa dura PEQUENO 50 fls. 
 
 
Os alunos que já fizeram o 2º ano na Escola Batista, poderão usar o mesmo material do ano passado. 
 



 Entidade Mantenedora:      

 Associação Itapeviense de Ensino 
 Rua Joaquim Nunes, 159 – Centro – Itapevi SP – CEP 06653-080 
      C.N.P.J. 56.341.704/0001-82 Fones/Fax: (0xx11) 4141-4163 / 4142-4227 / 4142-9028   

  

Escola Batista de Itapevi 
   Autorização:  EF Portaria DRE – 07/Oeste de 19/02/1990 Publicada no D.O.E. Em 21/02/1990 
       EM Portaria DRE – em 08/12/1998 Publicada no D.O.E. Em 09/12/1998 

 

 

 
 
Materiais que deverão estar dentro do estojo na mochila: (Não entregar na escola). 
 

• Lápis de cor. 

• Canetas hidrográficas. 

• Giz de cera. 

• Marca texto. 

• Corretivo. 

• Canetas esferográficas: verde, vermelha, azul e preta. 

• 1 borracha macia. 

• 1 apontador com depósito 

• 2 lápis pretos. 

• 1 cola bastão. 

• 1 cola líquida. 

• 1 tesoura. 
 
 

 
MATERIAIS OBRIGATÓRIOS DISPONÍVEIS SOMENTE NA ESCOLA A PARTIR DO 1º DIA DE AULA 
 

➢ CADERNO DO SISTEMA ANGLO DE ENSINO MULTIDISCIPLINAR, ARTE E INGLÊS. 
➢ CADERNO DE ATIVIDADE DE ENSINO RELIGIOSO E ÉTICA – EDITORA ANEP. 
➢ MATERIAL DE INFORMÁTICA. 
➢ AGENDA PERSONALIZADA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Havendo necessidade outros materiais poderão ser solicitados durante o ano”. 
 


