LISTA DE MATERIAIS 2022
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

3º Ano
Parte A
3 cadernos com pauta (brochurão), capa dura, (96 folhas,
etiquetados, para Língua Portuguesa / para Matemática /
para História, Geografia e Ciências
1 pasta catálogo com 50 plásticos
2 Capas plásticas para encadernação e espirais de 20mm
1 borracha branca macia
3 lápis pretos n.º 2B (triangular)
1 caixa de lápis de cor
1 porta lápis (escolha pessoal)
1 estojo de pincel atômico (12 cores)
1 tesoura pequena de ponta redonda (favor gravar o
nome)

1 caderno pequeno para recados
1 caderno de caligrafia
1 vidro de cola 90g (de boa qualidade)
1 apontador com depósito
1 caneta marca-texto gel
1 caneta permanente preta
1 régua de 30 cm (resistente)
1 Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, conforme
novo acordo ortográfico
2 dados pequenos
1 pincel chato nº 8

Parte B
3 placas de EVA ( 1 estampada,1 com gliter e 1 lisa)

1 caixa tinta tempera guache fantasia metallic

2 folhas color set ( 1 lisa e 1 estampada)

1 tela para pintura (med: 20cmX30cm)

1 pacote de Eco cores

3 folhas papel foto adesivo

1 pacote de papel criativo dobradura A4 – 75g (48 fls)

1 pacote de lantejoulas

1 rolo de fita adesiva transparente (larga)
1 rolo de fita dupla face

ENTREGA DOS MATERIAIS PARTE A E B

Observações:
•Outros materiais didáticos ou paradidáticos
TODOS OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES EM poderão ser solicitados durante o ano letivo,
UMA SACOLA GRANDE COM NOME.
conforme a necessidade dos projetos a serem
Dia: 28/01 /2022
desenvolvidos.
Horário: 13h às 17h
•Não estão incluídas no material as lembranças das
Local: sala de aula do seu/sua filho (a).
datas especiais.
•O uso do uniforme é obrigatório. Gentileza
Primeira reunião de pais novatos
identificar as peças com nome para evitar perda.
Dia: A ser definido
Horário:
Local: na sala de aula do seu/sua filho (a).

Unidade Lavras (MG)

Unidade Guanhães (MG)

Praça Doutor Augusto Silva, 616 – Centro - Lavras - MG, 37200-000

Rua Wantuil Caldeira, 544 - Expansão - MG, 39740-000

