
                           MATERIAIS DIVERSOS
Estojo contendo:
Apontador com reservatório.
Borrachas brancas macias.
Caixa de lápis de cor.
Caneta marca texto (amarela).
Cola bastão grande
Lápis pretos nº 2 apontados diariamente (é proibido o uso de lapiseira).
Régua transparente - 30cm.
Tesoura laser sem ponta (deixar no estojo).
Agenda 2022 ou caderno pequeno para anotações de tarefas.
Caderno “BROCHURÃO”, capa dura, azul, (SEM DETALHES), 96 folhas,
para MATEMÁTICA.
Caderno “BROCHURÃO”, capa dura, vermelho, (SEM DETALHES), 96 folhas,
para L.PORTUGUESA.
Caderno “BROCHURÃO”, capa dura, amarelo, (SEM DETALHES), 48 folhas,
para INGLÊS.
Folhas de sul�te 
Pasta de papelão azul, com elástico.
Pasta preta, com 20 plásticos grossos, para INICIAÇÃO MUSICAL.
Flauta doce Yamaha germânica soprano (aguardar a compra para o início de 2022
em virtude da pandemia)
Pasta em L (plástico resistente, transparente)
Bloco de folhas pautadas (para �chário)
Minidicionário da Língua Portuguesa
Jaleco branco com identi�cação do aluno, comprimento na altura da coxa, uso
obrigatório nas aulas do Laboratório de Ciências.
Squeeze reforçado para uso diário com o nome da criança
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*Sugerimos reaproveitamento de materiais de anos anteriores, em bom estado.
Vamos combater o desperdício e consumismo!

1. Trazer o material completo na 1ª semana de aula, etiquetado com nome/ano do estudante.
2. Os materiais de uso individual (lápis, borracha, cola,...) devem ser repostos sempre que necessário.

DISCIPLINA

INGLÊS

LIVRO / AUTOR ISBN / EDITORA

SHINE ON 3 – Student Book – Premium Pack

Susan B. Sileci e Patrick Jackson

ISBN: 9780194069144
Editora: Oxford 
   * O ISBN do livro SHINE ON 
deve ser exatamente igual
ao indicado acima.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Em 2022, os alunos terão 2 aulas semanais de Educação Física, sendo importante que o estudante 
compareça calçando tênis e uniforme apropriado para a prática das aulas. 

LISTA DE MATERIAL - 2022
 3ºANO do Ensino Fundamental I


