
 COLÉGIO MILLENNIUM – Tel.: (12) 3105-7424 
(12) 99665-96.45 / (12) 982.10-19.41 / (12) 988.54-76.50 

 
www.colegiomillennium.com.br // e-mail: colmillennium@uol.com.br   

    / colegiomillennium.com 

 

 

LISTA DE MATERIAL/2022: 3º ano do EF I. – Profª Ana Beatriz Martins. 

 

* 01 apontador com depósito. 

* 01 avental para trabalhos com pintura. 

* 01 bloco colorido – color set. 

* 02 borrachas macias. 

* 01 caderno de caligrafia pequeno. 

* 03 cadernos de brochura grandes, pautado de 100 folhas, para tarefas e atividades em classe. 

* 01 caixa de giz de cera. 

* 01 caixa de lápis de cor. 

* 01 caixa de massinha modelar. 

* 01 calculadora. 

* 01 caneta marca texto. 

* 01 caneta marcador permanente (preta). 

* 02 canetas esferográficas azul e vermelha. 

* 01 dicionário de Inglês / Português. 

* 01 dicionário de Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia (Aurélio). 

* 01 estojo. 

* 01 folha de acetato A4 (de preferência transparente). 

* 01 folha de EVA com glitter. 

* 05 folhas de papel canson – A4. 

* 800 folhas sulfite – A4. 

* 04 lápis pretos nº 2. 

* 1 metro de feltro. 

* 01 pacote de lantejoulas (cor e formato que desejar). 

* 01 pacote de palito de sorvete. 

* 04 pastas brancas, com grampo, para atividades bimestrais. 

* 01 pasta com elástico para tarefas. 

* 01 pincel macio (cerdas nylon) para pintura nº 10 ou 12. 

* 01 régua de 30 cm. 

* 01 tesoura sem ponta. 

* 01 tinta PVA branca 37 ml. 

* 03 tintas acrílicas 37 ml (azul, amarelo e vermelho). 

* 02 tubos de cola branca 90g. 

 

☺ Kit de higiene pessoal: 01 nécessaire contendo: 01 toalha de mão com nome, 01 escova 

de dentes, 01 creme dental, 01 frasco pequeno de álcool gel, 01 flanela, 01 garrafinha para água 

de uso diário. 

Obs.: Todo material deve ser etiquetado com o nome completo do(a) aluno(a). 

 

 

Volta às Aulas: 25/01/2022 – 3ª f. 
 

 As crianças são a Esperança para um Futuro Melhor!  
 

 
 


