
   

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 
TURMA: 3º ANO 

 
 

LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS – 3º ANO  
 

SISTEMA ARI DE SÁ – SAS 
● Coleção Lendo o Mundo 

Língua Portuguesa – Matemática – Ciências – Geografia e História → 03 livros por disciplina 

- anual 
Artes e Inglês – Livro único 

1º TRIMESTRE 
*Recebimento de 1 livro por disciplina + o livro de Artes e Inglês + o material suplementar. 
Os demais livros no decorrer do ano letivo. 

Programa Escola da Inteligência – Kit inteligência saudável – 2 livros + livro para os pais. 

PARADIDÁTICOS: 

1º TRIMESTRE: 
Livro: O País das Emoções 
Autoras: Anna Lígia Bezerra e Marília Rocha 
Editora: M3 
 
2º TRIMESTRE: 
Livro: A menina que bordava bilhetes 
Autora:Lenice Gomes 
Editora: Cortez 
 
3º TRIMESTRE: 
Livro: Do Tamanho do seu mundo 
Autor: Adriano Gomes 
Editora: M3 
DUAL LANGUAGE:  
• Compass 3 Reading Log  

Autora: Noelle Yaney Child 
Editora: Richmond 
 

• Compass 3 Vocabulary and Grammar Log 
Autora: Noelle Yaney Child 
Editora Richmond 

 

 
  



   

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022  
3º ANO 

MATERIAL DE USO COLETIVO 
DE ACORDO COM O PROCON E A LEI 12.886/2013, TODOS OS ITENS SOLICITADOS NESSA LISTA ESTÃO COM A DEVIDA 

JUSTIFICATIVA E PLANO DE EXECUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, PLANEJADO POR SÉRIE, PARA O DEVIDO APRENDIZADO DO SEU FILHO. 
NÃO EXIGIMOS MARCA DE PRODUTOS, APENAS PEDIMOS QUE OBSERVEM A QUALIDADE DO MESMO E SEU PRAZO DE VALIDADE. 

MATERIAIS QTD. ATIVIDADES DIDÁTICAS OBJETIVOS E METODOLOGIAS 

AGENDA ESCOLAR 
(ADQUIRIDA NA ESCOLA) 01 UNIDADE 

Comunicação entre pais e escola, registro 
da rotina e atividades de casa, além de 
trabalhar o tema anual da instituição 
escolar. 

Organizar a vida escolar do aluno por meio 
do acompanhamento diário das anotações, 
usar a agenda como agente cultural da 
escola. 

RESMA DE PAPEL OFÍCIO 
COM 500 FOLHAS 01 RESMA 

Atividades com recortes e colagens 
utilizando materiais diversificados. 
Técnicas de pintura e produção de 
cartazes. 

Explorar as habilidades motoras em várias 
superfícies e estimular as misturas das cores 
primárias e secundárias. 

PAPEL A4 PESO 40 50 FOLHAS 

Montagem dos portfólios, atividades 
didáticas e de artes (desenho, pintura, 
colagem e registros). 

Usar diferentes tamanhos de papel como 
suporte para atividades diversas de 
representação do real. Desenvolver a 
motricidade e linguagem. 

CARTOLINA COLOR SET 
(CORES VARIADAS) 

03 
FOLHAS 

Atividades com recortes e colagens 
utilizando materiais diversificados. 
Técnicas de pintura e produção de 
cartazes. 

Vivenciar atividades de motricidade fina em 
superfícies grossas e com cores vivas e 
diversas. 

CARTOLINA GUACHE 
(CORES VARIADAS) 

03 
FOLHAS 

Atividades com recortes, colagens e 
enfiagem fazendo uso de recursos 
diversificados. Técnicas de pintura, rasgos 
e composição de materiais. Releituras de 
obras de arte. 

Vivenciar atividades de motricidade fina em 
superfícies grossas e com cores vivas. 
Planejar e executar a atividade com 
materiais diversificados. 

CARTOLINA PLANA PESO 40 04 
FOLHAS 

Atividades de artes, pintura, desenho. 
Produção de gêneros textuais como 
cartazes, convites, cordéis, panfletos, 
folders e painéis. 

Usar papéis de maior gramatura segundo a 
necessidade do gênero a ser produzido. 

PAPEL CRIATIVO MAX COLOR 
SET A4 120g 02 PACOTES 

Atividade de recorte (rasgos), colagens, 
dobradura simplificada, desenho e cartão. 

Estimular as práticas de representação 
artística e motricidade fina. 

E.V.A  -  CORES VARIADAS 03 
FOLHAS 

Atividades de colagem, artes, confecção 
de jogos, criação de imagens, decoração 
do material pessoal. 

Praticar a motricidade fina com materiais 
diversos. 

COLA BRANCA 90g 02 TUBOS 
 
Atividades de colagem. 

Desenvolver atividades de motricidade fina, 
planejamento e estética  

COLA GEL DOIS BICOS 34G 02 TUBOS 
Atividades de colagem em superfícies 
específicas. 

Desenvolver atividades de motricidade fina, 
planejamento e estética. 

TINTA GUACHE – CORES 
VARIADAS 250 ml 02 POTES 

Atividades de motricidade fina e ampla a 
partir da representação, criatividade 
utilizando cores variadas. 

Trabalhar a motricidade, a extensão do 
papel, a criatividade no uso de cores 
variadas. 

GLITTER 
(CORES VARIADAS) 04 TUBOS 

Atividades de artes, pintura, desenho. 
Produção de gêneros textuais como 
cartazes, convites, cordéis, panfletos, 
folders e painéis 

Usar diversas técnicas com este material 
para a realização de e estímulo ao 
imaginário. Desenvolver a criatividade e a 
motricidade fina 

LANTEJOULA 
(CORES VARIADAS) 02 SACOS 

Atividades de artes, pintura, desenho. 
Produção de gêneros textuais como 
cartazes, convites, cordéis, panfletos, 
folders e painéis 

Usar diversas técnicas com este material 
para a realização de e estímulo ao 
imaginário. Desenvolver a criatividade e a 
motricidade fina 

 
DUREX COLORIDO 
(CORES VARIADAS) 

 
02 UNIDADES 

 
 

Atividades de colagem, artes, confecção 
de jogos, criação de imagens, decoração 
do material pessoal. 

Praticar a motricidade fina com materiais 
diversos. 

TNT 
(BRANCO) 03 METROS 

Usar materiais diversos para a realização 
de faz de conta e estímulo ao imaginário. 
Desenvolver a criatividade, a linguagem e 
a motricidade fina. 

Usar o tecido para realização de faz de conta 
e estímulo ao imaginário. Estimular a 
criatividade, linguagem e motricidade fina. 

TECIDO CRÚ OU CHITA 01 METRO 
Atividades de decoração, fantasia, 
construção de cenário, atividades de 
pintura e desbotado. 

Usar o tecido para realização de faz de conta 
e estímulo ao imaginário. Estimular a 
criatividade, linguagem e motricidade fina. 

 
LIXA DE PAREDE 120 

 

 
02 UNIDADES 

 
Atividades com materiais diversificados e 
técnicas de desenho 

 
Vivenciar atividades de motricidade fina em 
superfícies ásperas. 

 
 
 



   

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL – CONDUZIR DIARIAMENTE NA BOLSA 
 

Quant. 

Caderno Criativo (Personalizável até 3 vezes/ Capas mais resistentes/ Cantos arredondados/ 
Espiral flexível) 

02 

Cola branca liquida 01 
Canetinha caras e cores – 12 cores 01 
Ecolápis de cor caras e cores – 12 cores 01 
Coleção de giz de cera caras e cores- 12 cores 01 
Ecolápis Grafite SuperSoft Black 05 
Borracha com apontador FC MIX 01 
Régua – 30 cm 02 
Tesoura Vai e Vem 01 
Pasta colecionadora com 100 plásticos  01 
Material dourado 101 peças (Quem já possuir do ano anterior não precisa mais adquirir) 01 
Pincel chato n°12 01 
  

Observação: 
 - Não é permitido o uso de corretivo nem estilete, bem como de caderno dividido em matérias ou com ilustrações nas 
folhas. 
* É importante que seja respeitada a quadrícula de 1 cm. 

 
SERÃO SOLICITADOS AO LONGO DO ANO 

 
✔ Alimentos para as práticas de culinária;  
✔ Ilustrações ou objetos para os projetos pedagógico-científicos; 
✔ Rótulos ou embalagens; 
✔ Revistas para recortes;  
✔ Taxas para eventos culturais extras e estudo do meio (Aulas em campo, jogos 

Internos, espetáculos culturais e eventos socializadores). 
 

Sejam bem-vindos (as) ao COLÉGIO FACEX! 
 

  



   

LISTA DE MATERIAL TEMPO INTEGRAL 

 
ENSINO FUNDAMENTAL 1  
01 Nécessaire 
01 Sabonete líquido 
01 Escova de dentes 
01 Creme dental 
01 Estojo que comporte a escova e o creme dental 
01 xampu 
01 condicionador 
01 Escova ou pente de cabelo 
01 Colônia 
100 Sacos transparentes de 5kg para roupas 
01 Toalha de banho 
01 Uniforme do Tempo Integral 
01 Muda de roupa  
02 Calcinhas ou cuecas 
01 Par de sandálias 
 
Obs.: A toalha deve ser enviada à escola toda segunda-feira e será devolvida para ser lavada na sexta-feira 


