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LISTA DE MATERIAIS 

Fundamental I - 3o Ano –  

Professora: Érica Carnietto Nunes Amorim 
 
01 – Estojo (duplo ou triplo); 
01 – Mochila e lancheira (à escolher); 

06 - Lápis trifásicos (triangular preto no 02); 

Caneta: 01 preta e 02 azul;  
02 - Borrachas macias; 
01 - Apontador com depósito; 
01 - Tesoura sem ponta de boa qualidade;  
01- Régua de 30 cm transparente; 
04 - Caderno grande brochura capa dura 
 amarelo 96 folhas; 
01 - Caderno grande brochura capa dura  
amarelo 48 folhas; 
01 - Caderno de desenho sem margem; 
01 - Pasta plástica fina com elástico amarela; 
02 - Pastas catálogo com 50 plásticos 
grossos; 
02 - Tubo de cola pequeno 
02 - Tubos de cola bastão;  
01 – Tubo de cola tec bond artesanal 20g; 
01 - Gibi; 
01 - Caixa de lápis de cor 24 cores; 
01 - Conjunto de canetas hidrocor 12 cores; 
01 - Caneta marca texto; 
01 - Caixa organizadora transparente de 8 a 
10lts; 
01 - Pacote de papel Copimax A4 500 fls; 
10 – Sacos plásticos ofício grosso; 
01 – Caixa de massinha de modelar; 
 
 

 

Materiais de Arte: 
01 – Bloco Ecopaper LUMINIS cores A4 50fl; 

01 - Blocos de papel criativo paper 8 cores 
32 folhas – 325mmx235mm; 
01 – Bloco de papel canson A4; 
03 de cada - Folha de EVA (laranja, bege, 
roxo); (não enrolar) 

03 de cada - Folha de Colorset (laranja, 
bege, roxo); (não enrolar) 

01 - Folha de EVA com glitter amarela;  
(não enrolar) 
02 - Folha de cartolina branca; (não enrolar) 

02 - Rolos de fita adesiva colorida; 
01 - Pincel número 20; 
01 – Caixa de tinta guache - 6 cores; 
01 – Tubo de relevo dimensional metálica; 
02 - pacote de pena colorida; 
02 - Pacote de lantejoula;  
01 - Rolo de dupla face; 
01 - Avental; 
01 – Caneta tecido preta; 
01 – Tela 20X30. 
01 - Minidicionário da Língua Port. Silveira Bueno ou 
Minidicionário Soares Amora da Língua Port. 20 edição – 

(atualizado com novo acordo ortográfico)  

 

Informática:  
01 - Caderno grande espiral 48 folhas;  
01 – Fone de ouvido;  
01 – Caneta para Ipad;  

 
 
 
• Todo o material individual inclusive lápis, borracha, apontador, régua e colas 
devem ser identificadas com o nome do aluno. Caso o aluno tenha algum material 
do ano anterior, por favor reutilizá-lo. 


