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LISTA DE MATERIAL  

3° ano do Ensino Fundamental 

Ano Letivo 2022 
 
Prezados/as responsáveis,  

Segue a lista de materiais de Linguagens e Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental 

do Colégio de Aplicação João XXIII, no contexto do Ensino Remoto Emergencial, ano letivo 2022. 

 

MATEMÁTICA: 

● 1 caderno brochura com pauta – 48 folhas  

● 1 caixa pequena de Material Dourado de madeira Individual 62 peças  

 

 

 

 

 

Obervação: Caso já tenha adquirido o material dourado no 2º ano, ele poderá ser reaproveitado para o 

3º ano. 

 

LINGUAGENS: 

● 1 caderno brochura com pauta capa dura – 48 folhas (Língua Portuguesa) 

● 1 caderno brochura com pauta capa dura – 48 folhas (História/Geografia) 

● 1 caderno brochura com pauta capa dura  – 48 folhas (Ciências)  

● 3 sacos plásticos (4 furos) de espessura gross . 

● 10 folhas de papel color set A4. 

● 1 folha de papel vegetal A4. 

● 1 folha de papel para scrapbook  A4. 

● 3 folhas de papel adesivo A4. 

● 3 folhas de papel fotográfico A4. 

● 2 folhas de papel kraft A4. 

● 2 envelopes para carta; 

● Tinta guache escolar (caixinha com 6 cores pequenas) e pincel. 
● USO COLETIVO: Fita crepe (meninos 3A). Fita dupla face (meninas do 3A). Fita adesiva durex 

grande Durex grande (meninos 3B). Cola de silicone (meninas 3B).  Pistola de cola quente ( 
meninos 3C). ½ de plástico auto adesivo contato transparente (meninas 3C). 
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Os materiais deverão ficar com os alunos em casa e somente enviados à escola quando 
solicitado.  

 

INGLÊS: 

● 1 caderno pautado de 96 folhas para uso apenas de inglês. 

ARTES VISUAIS: 

● Envelope de papel pardo tamanho A3 (para guardar os trabalhos produzidos); 

● Estojo de tinta aquarela; 

 

 MATERIAL QUE SERÁ USADO EM TODAS AS DISCIPLINAS: 

● 1 tesoura escolar 13cm – Lâmina sem ponta de aço inox 

● 1 vidro de cola branca – 50g  

● 1 caixa com 12 lápis de cor 

● 1 estojo de canetinhas coloridas 

● 2 lápis pretos de escrever 

● 1 caixa de gizão de cera – 12 cores 

● 1 apontador  

● 1 borracha 

● 1 caneta marca texto 

Observações: 

 
A criança deverá manter na residência um kit completo para realização das tarefas e atividades. 

 

Alguns materiais pedidos podem ser reaproveitados do ano anterior. 

 

● Caso haja cadernos que foram pouco utilizados, eles podem ser reaproveitados para o 3º ano. 

 

● Conferir a data de validade de todos os produtos para que os mesmos possam ser utilizados 

até o final do ano. 

 

● Outros materiais de uso específico (de acordo com os projetos desenvolvidos pelas turmas) 

poderão ser solicitados ao longo do ano, quando do retorno das aulas presenciais. 

 

● Os livros paradidáticos de literatura infantil poderão ser solicitados quando voltarem às aulas 

presenciais.  


