
Lista de Material/Eventos Pedagógicos 2022 
3º ano – Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 
MATERIAL BÁSICO 

 
1 - Mala estruturada SEM estampa de personagens - (de preferência de couro). 
1 - Estojo de couro ou de pano: para giz*. 
1 - Estojo de couro ou de pano para lápis*. 
*ou 1 estojo que permita guardar giz e lápis separadamente para que não sujem. 
1 - Lancheira de couro, pano ou neoprene. 
1 - Guardanapo de pano para o lanche (com nome). 
1 - Caneca SEM estampa para ficar na sala – sugestão: ágata ou inox (com nome). 
1 - Apontador para lápis grosso e fino (com coletor). 
1 - Pasta fina com elástico (com nome) para ficar na mala. 
1 - Pasta sanfonada com 10 divisórias (com nome) para ficar na Escola. 
5 - Tubos grandes de cola bastão – sugestão Pritt (com nome). 
1 - Caixa de giz de cera BASTÃO 12 cores – sugestão: Stockmar. 
1 - Caixa de giz de cera TIJOLINHO 12 cores – sugestão: Stockmar. 
1 - Caixa de lápis de cor “Grosso”, nas cores: azul, vermelho, laranja, verde, amarelo, 
marrom e roxo – sugestão: Stockmar ou Lyra. 
1 - Caixa de lápis de cor 12 cores aquarelável – sugestão: Carandache, Faber Castel, 
Stockmar ou Lyra. 
2 - Tesouras (sem ponta e com nome) de bom corte: uma para Trabalhos Manuais e outra 
para papel. 
1 - Saquinho de pano para trabalhos manuais 40x40cm (com nome). 
1 - Borracha branca macia. 
3 - Lápis grafite 2B. 
1 - Avental de pano para pintura (com nome). 
1 - Minidicionário atualizado com a nova ortografia (Aurélio ou Houaiss) – 2º semestre 
(com nome). 
5 - Elásticos para cabelo (para ficar a Escola). 
1 - Escova de dente (com nome e protetor de cerdas), creme dental e estojo para guardar 
a pasta e escova (com nome marcado). 
 

PARA AS AULAS DE MÚSICA 
 

1 - Cola bastão (tamanho grande) – para colar as letras das músicas no caderno. 
1 - Saquinho de pano ou feltro com alça para pendurar a flauta no pescoço. 

 Flauta doce Soprano Barroca (marca Yamaha). Qualquer um desses modelos: 
302B / 312B / 314B ou 402B (Ecológica) – colocar uma pequena etiqueta com nome atrás 
da flauta (na parte superior). 

 Caso já possua flauta barroca de madeira, não é necessário trocá-la pela Yamaha. 
 

ACESSÓRIOS PARA TER EM CASA 
 

 Etiquetas para nomear os cadernos. 

 Papéis para encapar os cadernos: azul, vermelho, amarelo, verde, laranja, rosa, 
marrom, roxo, prateado, dourado e papel de presente. 

 Os cadernos deverão ser encapados e etiquetados na 1ª semana de cada época.  

 OBS: não encapar com contact. 



 Recomendável - Papel sulfite A4 (branco) para tarefas e cola bastão. 
 

UNIFORME PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 Calção ou calça de moletom (preto ou azul-marinho). 

 Camiseta da Escola. 

 Tênis, meia branca, boné e elástico de cabelo (para alunos com cabelos longos). 

 Garrafinha de água para uso individual. 
 

UNIFORME PARA AS AULAS DE EURITMIA 
 

 Sapatilha branca de sola única. 

 Saquinho de pano (30x30 cm) com nome para guardar a sapatilha.  

 Elástico de cabelo (para alunos com cabelos longos). 

 Meia branca. 

 Cabide grande de madeira (com nome). 
 

ATIVIDADES BASEADAS NAS ÉPOCAS 
 

 Casa: cada aluno com a família construirá sua pequena casa – aprox. R$ 550,00. 
 Pão: cada família contribuirá conforme solicitação da professora. 
 Profissões: Estudos do Meio referentes às profissões trabalhadas. 

 
EVENTOS ANUAIS 

 
 As festas de São João e Bazar são eventos anuais de toda a comunidade escolar, 

portanto, os pais contribuirão nessas ocasiões, em espécie/produtos, conforme disposição 
da sala. 

 Na festa de São João as roupas serão indicadas pelos professores. 
 Acordo com os pais: contribuição mensal para projetos específicos da classe e 

reserva para o teatro. 
 
 

Contribuição para o projeto do Bazar (por família) R$ 25,00 

Contribuição para o Bazar – alimentação (por aluno) R$ 25,00 

Contribuição para a festa de São João: prendas e alimentação (por aluno) R$ 35,00 

 
 

 Os valores das atividades/eventos foram calculados para uma classe com 15 
alunos aproximadamente (referência 2021). 

 
 

TODO O MATERIAL DEVERÁ VIR NA MALA COM O NOME DO ALUNO 
 
 
Sugestão de locais para compra de materiais: 
 

 www.armazem70.com.br 

 Lojinha Waldorf Jasmim Manga - Ana 96861-6514 

 Materiais em tecido - D. Catarina 99562-2483 



 Aventais, saquinhos (Trabalhos Manuais e sapatilha), estojos e mochilas de pano, 

capa para flauta e necessaire - Tia Lena 97081-6350                @tialeninhalira 

 Giz de cera e lápis de cor Stockmar. Estojo (couro), mochila e lancheira (tecido) - 

Soraia Biluca 98609-3068 ou crafesteiras@gmail.com 

 Loja da Livraria Antroposófica 5521-4697. 

 Sapatilhas de Euritmia: Capezio - www.capezio.com.br ou                                     

Só Dança – www.sodanca.com.br 

 Flautas - www.plander.com.br ou www.leimar.com.br 

 

 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk00yi0e23GZ5JNMweQpTA9yOmhw9oA:1628521823144&q=como+escreve+necessaire&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjdu5vGnKTyAhWApZUCHT-2DbEQBSgAegQIARA7
mailto:crafesteiras@gmail.com
http://www.capezio.com.br/
http://www.sodanca.com.br/
http://www.plander.com.br/
http://www.leimar.com.br/

