
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2023  

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - 3º Ano 

 

PARTE A  (uso diário e ou individual)  

 
1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, (96 folhas), para Português (etiquetado)  

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, (96 folhas), para Matemática (etiquetado) 

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, (96 folhas), para História, Geografia e Ciências (etiquetado)  

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, (60 folhas), para Produção textual (etiquetado) 

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, 48 folhas para Educação Cristã (etiquetado) 

1 caderno de desenho gramatura gramatura maior (entre 120g e 150g) (etiquetado)  

2 borrachas brancas macias 

4 lápis pretos n. º 2B (triangular) 

1 tesoura pequena de ponta redonda (favor gravar o nome)  

2 tubos de cola (90 g) 

1 apontador com depósito  

1 caneta marca-texto gel 

1 régua de 30 cm (resistente) 

1 conjunto de canetas hidrográficas (12 cores) 

1 caixa de lápis de cor triangular (12 cores) 

1 pasta de elástico plástica (fina), tamanho A4 (para avaliações) - etiquetar  

1 pasta polionda 2 cm com elástico (Projeto Estante Literária) - etiquetar 

1 calculadora portátil com funções básicas 

1 dado pequeno 

1 Pasta maleta tamanho A3 para Artes na cor azul (etiquetar) 

1 Tela para pintura artística tamanho 40x50 (aula de Artes – colocar o nome no verso) 

      1 cx. de Massinha de modelar (12 cores) (Para projeto de Ciências) - colocar nome na caixa  

 
PARTE B – Para a realização de oficinas de artes e projetos 

 

      1 EVA liso branco 

      1 EVA liso bege 

      1 rolo de fita de cetim fina vermelha 

      1 pacote de palito de picolé comum 

      1 folha de papel colorset azul 

    3capas e contracapas de encadernação tamanho A4 
      3 espirais para 60 folhas 
      1 metro de tecido americano cru 

      1 pacote de papel mágico 

    1 cx. de Massinha de modelar (12 cores)   

      1 pacote de papel A4 com 500 folhas (branco)   

      2 potes de tinta guache 250 mL (1 roxo e 1 branco)  

1 pincel chato nº 04 (aula de Artes) 

1 pacote de papel Ecocores textura 

1 pacote de papel duplo ofício 100 folhas  

1 metro TNT xadrez azul  

1 metro TNT liso azul 

1 fita durex 50x50 

2 potes de tinta acrílica 37mL, cor a escolha (projeto de Artes)



 

 

 

 

 

LISTA DE LITERATURA 2023 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 
3º ANO 

Essas obras literárias serão comuns a todos os alunos e receberão um projeto a ser 

desenvolvido em sala. 

                    
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  

 
 
 
 

 

 

              
 

 

 

 
 
 

                                          
              

              

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

              

 

 

 

 

Obra: Quando a vergonha bate asas 

Autor: Jonas Ribeiro 

Editora: Elementar 

 

Obra: Fábulas de Esopo  
Autor: Ruth Rocha Ilustrações de Jean-Claude R. Alphen  
Editora: Salamandra 

 

Obra: Mais respeito, eu sou criança! 
Autor: Pedro Bandeira Ilustrações de Odilon Moraes  
Editora: Moderna 

 

Obra: Meu dicionário ilustrado de Língua Portuguesa 

  1ª edição 2020 

 Editora: Ciranda Cultural 
 

O
BSERVAÇÃO: 

Além das obras literárias solicitadas, na primeira semana de aula, a professora solicitará um 

livro de história para o Projeto Estante Literária. O título será selecionado pela Equipe Pedagógica 

e terá um prazo de 15 dias para ser entregue a professora. 



ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

ENTREGA DO MATERIAL 

As entregas poderão ser feitas no mesmo dia para a Educação Infantil e Anos Iniciais. 
 
Para que a entrega e conferência dos materiais aconteça de forma organizada, solicitamos que seja feita 
exclusivamente nos dias e horários estabelecidos abaixo:  
 

Dias: 23, 24 e 25 de janeiro - Entrega feita pelas papelarias 

Dias: 26, 27 e 30 de janeiro – Entrega feita pelos pais 

 

HORÁRIOS: 8h às 11h ou 13h30 às 16h 

Local: Sala de espelho (ao lado do G1) 
OBS: Solicitamos que:  

1º- as papelarias e/ou pais organizem os materiais da PARTE A e B em sacolas individuais, com o nome completo 
do aluno do lado de fora.  

2º - os itens da parte A deverão ser entregues à professora no 1º dia de aula, alguns materiais ficarão na sala, por 
isso, deverão estar devidamente identificados com o nome completo da criança. 
 
3º - para os pais que não trouxeram o material na data estipulada, haverá uma equipe Administrativa, para receber 
esses materiais, nos dias 6,7 e 8 de fevereiro, na sala de espelho, das 13 às 16h.  

4º - Após o período final para as entregas, os responsáveis terão o prazo de 15 dias para a entrega de algum item 
que por acaso, não tenha conseguido trazer na data estipulada. Este também será o prazo para a entrega do livro 
que a professora irá solicitar na primeira semana de aula.  

 

UNIFORME 

 
 O uniforme é de uso obrigatório. Solicitamos que escreva o nome completo da criança, do lado de dentro das 
roupas.  Sugerimos que usem a caneta própria para escrever em tecido, pois a marcação não sairá ao lavar. Evite 
colocar a série e ou nome da professora, pois as peças poderão ser utilizadas nos anos seguintes.  
 
 O uniforme será encontrado nas seguintes confecções: 
 

COSTURART -   R. Dr. Álvaro Botelho, 506 - Belizandra, Lavras - MG, Telefone: (35) 3013-2329 
 

FALLPER - R. João Modesto, 25 - Santa Teresinha, Lavras - MG, Telefone: (35) 3821-0938 
 

LUCAN - Centro, R. Barbosa Lima, 468 - Centro, Lavras - MG, Telefone: (35) 3822-2871 

 

AGENDA 

 

 A agenda, em 2023, será online. 

 

 


