LISTA DE MATERIAL - 2022
QUANT.

3º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

1

Caderno de caligrafia do Colégio Imperatriz

1

Caderno grande (brochura, 48 folhas, sem espiral) para Língua Portuguesa

1

Caderno grande (brochura, 48 folhas, sem espiral) para Ciências

1

Caderno grande (brochura, 48 folhas, sem espiral) para História e Geografia
Caderno grande (brochura, quadriculado 7mm x 7mm, com 40 folhas, sem
espiral) para Matemática
Caderno grande (brochura, 48 folhas, sem espiral) para Língua Alemã. Será
utilizado o mesmo de 2021.
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Caderno pequeno (pautado) para aula de Música.
Lápis para escrever
Borracha branca macia
Apontador com reservatório
Estojo
Tubo de cola branca (90 gramas)
Tubo de cola bastão (20 gramas)
Caixa de lápis de cor grande (24 un)
Caixa de giz de cera (12 un)
Conjunto de canetinhas (6 un)
Caneta marca texto
Tesoura escolar 12cm, de inox, ponta redonda
Conjunto de tinta guache (6 un)
Pincel (número 04 e número10)
Régua de 30 cm
Pasta fina com elástico (tamanho A4)
Fichário universitário com 2 argolas
Fone de ouvido (para aula de Letramento Digital)
Minidicionário de Língua Portuguesa - Aurélio ou Houaiss
Revista (gibi)
Livro de leitura obrigatória "Marcelo, Marmelo, Martelo" - Ruth Rocha ISBN:
1
9788516071493
Livro de leitura obrigatória "As aventuras do avião vermelho" - Erico Verissimo
1
ISBN: 9788574061641
OBSERVAÇÕES GERAIS
* Todos os materiais deverão estar identificados.
* Orientamos para o uso da mochila de rodinhas, para que a criança não carregue peso.
* As apostilas do Sistema Ari de Sá (SAS), a agenda e os demais materiais didáticos
específicos serão encaminhados no início do ano letivo.
* Pedimos o uso somente de um estojo para fácil manuseio. Obs: Não pode ser de metal.
* Os materiais escolares em bom estado podem ser reaproveitados (estojo, apontador,
lápis, lápis de cor...)

