
      

 
 

 Lista de Material Escolar / 2022 - 3º ano 

 

Parte 1: Materiais que deverão ficar com o aluno (na mochila): 
Obs.: A reposição deverá ser feita conforme a necessidade. 
 

Item Qtd Descrição 

1.  1 Apontador com depósito 

2.  1 Borracha branca  

3.  1 Caixa de giz de cera curton (12 cores)  

4.  1 Caixa de lápis de cor (24 cores)   

5.  1 Conjunto de canetinhas hidrográficas (12 cores) 

6.  2 Cola bastão média 

7.  2 Tubo de cola líquida 

8.  1 Caneta marca texto 

9.  2 Lápis preto nº 2 

10.  1 Caixa de tinta guache* 

11.  1 Pincel: número 16 (chato)* 

12.  1 Tesoura sem ponta (se possível gravar o nome) 

13.  1 Régua em acrílico (30 cm) 

14.  1 Caderno com pentagrama musical (Tamanho universitário) pode utilizar o do 
ano anterior. 

15.  1 Flauta doce soprano (Yamaha) 

16.  1 Pasta com elástico para atividades de Arte 

17.  1 Estojo para lápis (exceto latinha) 

18.  1 Mala ou mochila 

19.  2 Cadernos universitário espiral 96 fls. 

20.  3 Cadernos universitário espiral 48 fls. 

21.  1 Bloco de fichário (folhas A4) 

22.  1 Ábaco Escolar com 10 dezenas (plástico) 

23.  1 Avental ou camisa grande para aula de Artes 
 

Obs.: Os materiais com asterisco (*) deverão ser guardados em casa e enviados quando solicitados. 
 

Parte 2: Materiais que deverão ser entregues para a professora no dia da 
reunião de pais: 
 

Item Qtd Descrição 

24.  1 Fita crepe grossa 

25.  1 Rolo de durex transparente grosso 

26.  1 Gibi novo  

27.  1 Pasta plástica com ferragem 

28.  10 Plásticos transparentes tamanho A4 com 4 furos (grosso) 



      

29.  1 Caixa de massa de modelar macia (12 cores) 

30.  1 Pote plástico pequeno com tampa para guardar a massinha 

31.  1 Rolo de fita de cetim (qualquer cor e largura)  

32.  1 Pacote de papel Ecocores COLOR SET 12 textura A4 

33.  1 Pacote de papel Ecocores Moldura cores 

34.  1 Bloco de papel Ecocores COLOR SET 12 cores A3 

35.  1 Folha de papel de seda verde 

                                                       
Obs.: Alguns materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo, conforme a 
necessidade.                                                     

 

Observações:  
- Todo o material escolar deverá ser identificado com o nome completo e a série do aluno. 
- Na primeira reunião de pais deverá ser entregue apenas os materiais identificados na parte 2.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
O material de inglês será vendido diretamente pela International School, a partir de janeiro 
enviaremos o link para compra. 

 

Os materiais do Sistema Mackenzie, para alunos do 1º ao 9º ano, este ano serão vendidos 
pela Livraria Fourex. 
http://www.livrariafourex.com/  
Código do Colégio: COMUNIDADE.FX 
 

http://www.livrariafourex.com/

