
 

 

 

LISTA DE MATERIAL 2022 – GL 3 (3º ANO) 
 
 
MATERIAL INDIVIDUAL 
 

 01 caderno brochura, grande, capa dura, verde, 48 folhas - Língua Portuguesa 
 01 caderno brochura, grande, capa dura, azul, 48 folhas - Ciências, História e Geografia 

(dividirão as disciplinas) 
 01 “Meu Primeiro Caderno” (caderno quadriculado 1cm x 1cm, brochura, capa dura, 48 

folhas - Matemática 
 01 Material Dourado emborrachado EVA 
 01 pasta plástica A4, fina, com elástico, qualquer cor - Atividades  
 01 régua de 30cm 
 01 ábaco 
 100 folhas de sulfite A4, branco 
 01 Dicionário da Língua Portuguesa (de acordo com a nova ortografia) 
 01 estojo grande com 4 divisórias, contendo: 

 02 lápis grafite nº 2 
 01 tesoura escolar sem ponta (caso o aluno seja canhoto, tesoura apropriada)  
 01 tubo de cola bastão - 20g 
 01 tubo de cola líquida - 110g 
 01 apontador com depósito 
 01 caixa de lápis de cor - 24 cores 
 01 estojo de canetinhas hidrocor - 12 cores 
 02 borrachas brancas, macias, grandes 
 01 caneta marca texto 

 
 
MATERIAL DE ARTE 
 
Uma frasqueira que acomode confortavelmente os seguintes materiais: 

 01 estojo de tinta aquarela - 12 cores  
 01 estojo de tinta guache, 15ml - 6 cores 
 50 unidades de palito de sorvete, pontas arredondadas, sem cor  
 01 estojo de cola colorida - 6 cores 
 01 estojo de giz de cera - 12 cores 
 01 régua de 15cm 
 01 embalagem de “Perfex” 
 ½ dúzia de botões com cores sortidas (tamanho moeda de 1 real) 
 01 camisetão para Arte (novo ou usado) - tamanho adulto  
 01 rolo de durex colorido (qualquer cor) 
 01 rolo de fita crepe - 18mm X 50mm 
 01 pacotinho de lantejoulas - 6mm 
 01 tubo de cola bastão - 20g 
 01 tubo de cola líquida - 110g  
 01 pacote de 50g de massa de EVA para artesanato (branca) 

 



 

 

 

Sugestão de frasqueira: MALETA CAIXA MULTIUSO, PLÁSTICA, COM 
DIVISÓRIA, GRANDE, medindo aproximadamente 35cm x 24cm x 22cm. 
                                                                                                                                  
Fora da frasqueira: 

 01 bloco de papel Color Set Criativo A4 - 120g/m² - 32 folhas 
 01 bloco de papel Canson branco - A4 - 180g/m² - 20 folhas 
 100 folhas de sulfite A4, branco 
 01 folha de celofane (qualquer cor) 
 02 EVA liso (1 branco e 1 amarelo) 
 02 EVA felpudo (1 branco e 1 amarelo) 
 02 EVA com glitter (1 branco e 1 amarelo) 
 01 revista para recorte (Sugestão: Globo Rural, Quatro Rodas e Recreio) 
 01 pincel nº 815-4 
 01 pasta plástica A4, fina, com elástico - Atividades de Arte 

 

MATERIAL DE MÚSICA 

 01 pasta catálogo A4, preta, com 50 plásticos        
 01 Flauta doce Germânica  

 
MATERIAL DIDÁTICO 

 
 PLATAFORMA SAS (Coleção Lendo o Mundo) 
 INTERNATIONAL SCHOOL (Programa Essential) 
 

Os materiais didáticos deverão ser adquiridos na loja virtual:  https://lojaeipg.com.br/ 
 

NÉCESSAIRE CONTENDO: 

 01 escova de dente com protetor de cerdas (identificar o nome com caneta permanente) 
 01 creme dental  
 01 fio dental 

Os itens enviados deverão ser de acordo com a recomendação indicada para a idade do 
aluno e ser substituídos sempre que necessário. 
 
OBSERVAÇÕES 
 

➢ Aproveitem os materiais de 2021 que estiverem em bom estado.  
➢ Sugerimos que os materiais como lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola e massinha 

sejam das marcas Faber Castell, Pritt, Dr. Bhorest. 
➢ Todos os itens (materiais, uniformes, brinquedos e acessórios) devem estar etiquetados e 

identificados com o nome e turma do aluno. 
➢ Outros materiais poderão ser solicitados durante o ano. 
➢ A reposição de qualquer item da lista de material será de responsabilidade dos pais. 
➢ Observar o tamanho dos materiais (Exemplo: apontadores que não cabem nos estojos).  
➢ Os materiais escolares, mochilas e lancheiras não devem conter imagens e/ou palavras 

que incitem a violência, sexo, bruxaria, bem como games, desenhos e filmes impróprios para 
menores. 
 

 

 

https://lojaeipg.com.br/

