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Lista de Materiais 2023 

          Ensino Fundamental  3° ANO 
 
 

MATERIAL DE USO PESSOAL  

08 Lápis pretos 

02 Apontadores com depósito 

05 Borrachas  

02 Caixas de lápis de cor (12 cores Faber)  

01 Caderno de brochura grande 96 folhas 

01 Pasta de plástico com elástico 

04 Tubos de cola bastão (Pritt, Bic ou Acrilex) 

01 Estojo com duas divisórias 

02 Tubos de cola branca (Tenaz, Bic ou Acrilex) 

01 Tesoura sem ponta com o nome gravado 

01 Régua 30 cm 

01 Caixa de sapato encapada 30x25(de sua preferência) 

01 Squeeze 

01 Escova dental 

01 Creme dental 

01 Caixa de lenço de papel 

01 Sabonete líquido 

04 Gibis 

02 Revistas 

01 Álcool gel 70% 

01 Pincel (815-10)  

 

 

 

 

 

TAXA DE MATERIAL DE USO COLETIVO 

 

À vista R$400,00 (venc. 30/01) 
ou 

2x de R$205,00 (venc. 30/01 e 28/02) 
 
 

Instruções ao responsável: Ao optar pela 
taxa de material o Colégio vai fazer toda a 

organização e providenciar todos os 
materiais de uso coletivo para o ano letivo 
de 2023, para isso é só entrar em contato 

com a secretaria do Colégio MAAP no 
WhatsApp (11) 98121-3628 e informar a 

opção desejada (à vista ou parcelado) para 
que o aluno entre na nossa lista de 

organização e preparação e para que a(s). 

 

 

Recomendações: Todo material relacionado abaixo de uso pessoal do aluno deverá ser etiquetado, e entregue a 

coordenação, preferencialmente de 20/01/2023 à 27/01/2023 em sacola com identificação do aluno. 

- Colocar o nome em todas as peças do uniforme (Sugestões: Caneta para tecido acrilex). OBS: A escola não se 

responsabilizará por objetos não identificados. 

- Sacolinhas de higiene contendo escova, creme dental e toalha de mão (permanecerá na mochila, sendo que a toalha 

deverá ser trocada todas as sextas, para alunos do período integral). OBS: Outros materiais serão pedidos no decorrer 

do ano letivo. Caso o aluno tenha alguns desses materiais, os mesmos poderão ser reaproveitados.  

Recomendamos o uso do material da marca Faber Castell. 


