
 

 

LISTA DE MATERIAL – 2022 

3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

UNIFORME ESCOLAR 

     Atenção: adquirir o modelo ESB - Escola Salesiana Brasília  

• Camiseta branca com a logo do colégio ESB (OBRIGATÓRIA).  

• Bermuda azul da Rede Salesiana Brasil.  

• Calça azul da Rede Salesiana Brasil. 

• Agasalho azul e/ou jaquetão azul da Rede Salesiana Brasil (nos dias frios é obrigatório o uso de um desses 

agasalhos). 

• Calçado: tênis (obrigatório).  

     OBS: Bordar o nome e sobrenome do estudantes nos uniformes, principalmente no casaco.  

       LOCAIS AUTORIZADOS PARA VENDA DE UNIFORME:  

       - Casa do Colegial 509 Sul.  

       - Loja Pluriforme – SCLS 308 Bloco D loja 02. Tel: (61) 3326 2870. WhatsApp: 99909 3530. Site: 

www.lojapluriforme.com.br 

MATERIAL DIDÁTICO 

       Editora Edebê 

       COLEÇÃO NAUTAS – KIT BÁSICO – 3º ANO EF  

   Outras Editoras 

    Língua Inglesa: BRIGHT IDEAS 2 ESCOLA SALESIANA BRASILIA EF1 3 ANO PK (OXFORD) 

    ISBN: 9780994392114    

        (Se adquirir na Livraria SBS, há desconto de 20% para os estudantes da ESB).  

        Endereço eletrônico: www.sbs.com.br/salesiana - 705/905 SUL - Whatsapp: (11) 2238-4478/ Telefone: (61) 

3242-9331. 

       Livros Literários: os títulos que serão lidos ao longo do ano serão divulgados às famílias em fevereiro.  

       OBS: salientamos que os livros didáticos (coleção Nautas e Bright Ideas Starter)  devem ser novos, uma vez 

que se forem reaproveitados o estudante não terá acesso aos recursos digitais que os livros oferecem e que são 

utilizados pelos professores, bem como não conseguirá acessar a plataforma digital da Oxford, local em que são 

realizadas tarefas.  

       Agenda Escolar: a Escola fornecerá, em fevereiro, uma agenda (física) institucional para todos os estudantes. 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

• O uso dos uniforme completo é OBRIGATÓRIO desde o 1º dia de aula e em atividade extraclasse.  

• Todo o material individual deverá ser identificado com o nome do estudante.  

• Não indicaremos as marcas dos materiais, apenas solicitamos que os senhores pais/responsáveis sejam 

criteriosos em relação à qualidade e durabilidade dos mesmos.  

• Os materiais individuais devem permanecer com o estudante. Já os outros materiais devem ser entregues 

nos dias 27 e/ou 28/01, das 8h às 17h. As professoras não receberão os referidos materiais quando iniciarem 

as aulas. 

• Iniciaremos as aulas dia 31/01/2021. 

http://www.sbs.com.br/salesiana


 

 

LISTA DE MATERIAL – 2022 

3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

      Alguns materiais diversificados serão solicitados no decorrer do ano letivo de acordo com os projetos 

pedagogicos que serão realizados. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
     

Qt. MATERIAL INDIVIDUAL 

01  Estojo para lápis 

01  Tesoura sem ponta 

04  Lápis de escrever 

01  Caixa de lápis de cor jumbo (24 cores) 

02  Apontadores para lápis jumbo, com recipiente 

02  Borrachas brancas e macias 

01  Caixa de giz de cera (12 cores) 

01  Conjunto de canetas hidrográficas de ponta grossa (12 

cores) 

01  Tubo de cola branca 90g 

01  Cola bastão 

03  Caderno brochura, capa dura, grande, sem espiral, com 

pauta (96 folhas) 

01  Caderno quadriculado (1cm x 1cm), capa dura, 96 

folhas (formato 220mm x 315mm), sem picote 

01  Jogo Educativo (indicado para faixa etária do 3°ano) 

02  Gibis (novos) 

02  Revistas Passatempo: tipo coquetel, picolé, liga pontos 

(indicada para faixa etária do 3°ano) 

01  Pasta catálogo com 12 divisórias para fichas e 

avaliações 

03  Envelopes pardos (tamanho A4) 

01   Maleta polionda amarela (para o Projeto Literário) 

01   Mochila 

01  Lancheira 

01  Toalha de mão 

01 Squize (garrafa) para água 

01  Camiseta P Adulto (para trabalhar com tinta – pode ser 

usada) 

Qt. MATERIAIS DIVERSOS 

01  Tela para pintura (30cm x 40cm) - identificada com o 

nome do estudante 

02  Pincéis nº 12 ou 16 

04  Envelopes brancos (A4) 

02  Tintas guache, potes médio (cores rosa e marrom) 

02  Durex coloridos (cores vermelho e amarelo) 

01  Caixa de cola colorida (6 cores) 

02  Blocos de papel criativo (Tamanho A3) – cor branca  

02  Blocos de papel criativo (Tamanho A3) – colorido 

02  Blocos Textura visual 2 (7 cores) 

01  Tubo de cola branca 90g 

01  Cola bastão 

01   Cola com glitter 

01  Pacote de argila 

03  Folhas de papel pardo  

02  Cartolinas brancas 

03  Cartolinas (cores variadas) 

01  Metro de chita  

03  Metro de tecido algodão cru 

01   Lixa fina 

01  Metro de papel autoadesivo transparente - (tipo 

contact)  

01  Caixa de etiquetas autoadesivas redondas  

Qt. CAIXA MATEMÁTICA - MATERIAIS 

01  Caixa plástica organizadora com tampa 3 litros 

200  Palitos de picolé (coloridos) 

01  Material Dourado (conjunto completo) 

25  Unidades de elástico (tipo “liguinha”) 

01  Fita métrica  

01  Relógio pequeno de ponteiros sem vidro – pode ou 
não estar funcionando 

02  Dados – cores e tamanhos diferentes 

  Vários objetos pequenos que possam ser 

manuseados com facilidade: tampinhas plásticas, 

lacres de refrigerante, peças de jogos, entre outros 

  Dinheiro de brincadeira – cédulas destacáveis e 
moedas sem valor 


