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                                                       LISTA DE MATERIAL – 3º ANO  
 

 

* Agenda Escolar ISTA 

 

1 caderno capa dura (grande – não espiral) 48 fls. 

4 cadernos capa dura (grande – não espiral) 96 fls. 

1 caderno de caligrafia (grande- capa dura - tarja fina)  

1 Minidicionário da língua portuguesa  

1 Minidicionário Português/Inglês 

1 pasta de plástico com elástico 

4 pastas de plástico transparente c/ grampo 

1 estojo completo com lápis preto, lápis de cor, borracha, apontador c/ depósito, régua  

1 estojo de canetinhas  

1 marca texto 

 

Kit de Material Individual para Projetos  

  

Adquirir uma caixa de camisa (plástico) contendo os seguintes materiais do aluno: 
 

1 capa para encadernação cristal, 1 fosca preta A4 e 1 espiral 7mm 

1 bloco de criative paper ( não adquirir o reciclado)  

15 folhas de papel almaço com pauta 

15 folhas de papel almaço sem pauta 

1 folha de EVA bege, 1 marrom e 1 rosa 

2 tubos de cola branca 90g   

1 pincel preto ponta média                                 

1 tesoura sem ponta (com o nome da criança gravado)  

1 pincel chato nº 12  e 1cx de tinta guache  

1 tela para pintura (20x30) 
 

ATENÇÃO 

 

1- Todo o material deve ser etiquetado com o nome do aluno.  

2- O Kit individual virá para a escola todos os dias. 

3- O material escolar deverá ser entregue na data marcada e no horário de aula 

para a professora. Dia 13/01/22, das 8:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 

horas. Nenhum outro profissional da escola estará autorizado a receber. 

4- Solicita-se que a reposição do material escolar seja imediata e de acordo com 

a necessidade.  

5- Fazer margem nos quatro lados do caderno com caneta vermelha. ( não usar 

canetinha) 
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