
 

 

 Lista de Material/2022 
Ensino Fundamental I – 3º Ano  

 

 
 Material de Uso Individual 

 

 05 cadernos brochurão com pauta – 60 folhas (não serve espiral). 
Sendo: 01 para Produção Textual, 01 para Língua Portuguesa,  01 para Matemática, 01 para dividir ao 

meio para História e Geografia e 01 para dividir ao meio para Ciências e Educação Ambiental. 

 04 cadernos pequenos capa dura – 48 folhas (não serve espiral).  
Sendo: 01 para Ensino Religioso, 01 para Inglês, 01 para Música e 01 para Arte. 

 01 pasta fina, plástica, com elástico. 

 01 pasta com canaleta A4 cristal (com etiqueta identificando o nome do aluno). 

 01 Flauta doce Yamaha barroca. 

 01 caixa pequena de Material Dourado (para uso individual). 

 01 garrafinha para água (trazer todos os dias). 

 01 estojo contendo: 
 01 cola branca (90 gramas). 
 01 cola em bastão de boa qualidade. 

 01 tesoura sem ponta. 
 04 lápis preto nº02 (NÃO SERVE LAPISEIRA). 
 04 borrachas de prender no lápis. 

 01 apontador. 
 01 caixa de lápis de cor com 12 cores. (Identificar cada lápis, com o nome do aluno). 

 01 régua 20cm. 
 06 canetinhas de hidrocor com cores variadas. (identificar cada canetinha com o nome do 

aluno). 
 

OBS.: IDENTIFICAR OS MATERIAIS ACIMA COM O NOME DO ALUNO. 

 

 01 pacote de papel Filipinho.

 01 folha de papel colorset amarelo.

 01 livro de literatura (de acordo com a faixa etária do aluno).

 01 revista em quadrinhos (gibi).

 01 folha de EVA atoalhado branco.
 

 Livros Paradidátricos: 

 A Plataforma de Educação SAS repassará, gratuitamente 4 (quatro) livros paradidáticos para 
cada aluno.

 Livros Didáticos:


 

 ENSINO RELIGIOSO: Diálogo Inter-Religioso 3 | Autores: Heloísa Silva de Carvalho e Jorge Silvino 
da Cunha Neto | Editora FTD.

 Minidicionário da Língua Portuguesa.
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 O material didático adotado para 2022 será do SAS | Plataforma de Educação. A Companhia do 
Livro, livraria da cidade de Vassouras, é quem realiza a venda do material. A partir de 
NOVEMBRO, um funcionário da livraria estará de plantão no Colégio dos Santos Anjos – em Juiz 
de Fora – para atendimento aos responsáveis e venda do material, que será entregue 
posteriormente. 
 

 Coleção Lendo  o Mundo. 
 

 
ATENÇÃO 

 
 Todos os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e identificados, na capa, 

com o nome do alunos. 

 De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao 
longo do ano letivo. 

 Ao adquirir o material para o aluno, dê preferência as mochilas mais simples que são mais leves, aos 
cadernos de capa papel duplex (capa dura são pesados) e apenas um estojo. O excesso de material 
provoca peso nas mochilas. 

 O agasalho do uniforme deverá ser bordado na parte interna, com o nome do aluno. 


