
 
LISTA DE MATERIAIS PARA O ANO DE 2022 

3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

MATERIAIS PARA TRAZER DIARIAMENTE NA 
MOCHILA: 
01 Agenda escolar do Colégio La Salle Peperi 
(fornecida pela escola) 
01 Apontador com depósito  
02 Borrachas macias e suaves (cor branca) 
01 Caixa de lápis de cor (com 12 cores) 
01 Pasta plástica fina com elástico 
01 Régua plástica transparente (30 cm e não 
flexível) 
01 Tesoura sem ponta, aço inoxidável, 12 cm 
04 Lápis 
01 Tubo de cola de 110g 
02 Cadernos (brochura, tamanho grande, 50 folhas), 
um por semestre 
01 Toalhinha com nome para secar as mãos 
01 Garrafa para água (identificada) 
Apostila do Sistema Positivo de Ensino (identificada) 
 
MATERIAIS QUE FICAM NA ESCOLA 
(ENTREGAR PARA A PROFESSORA DO CURRÍCULO 
INTEGRADO NA NOITE DA REUNIÃO DE PAIS) 
20 Folhas de papel pautadas  
30 Folhas de A4 
 
MATERIAIS QUE DEVEM SER TRAZIDOS 
QUANDO SOLICITADOS: 
01 Caderno de caligrafia (linha estreita – pode ser 
utilizado o do ano anterior) 
01 Fone de ouvido para utilizar nas aulas de 
informática (identificado) 
01 Caderno para Produção de Texto (96 folhas, 
tamanho grande, brochura). Obs.: ** Somente para 
alunos novos na escola. Para os estudantes que 
cursaram o 2º ano no La Salle Peperi, utilizar o 
mesmo do ano anterior. 

PARA ARTES: 
(TRAZER NA MOCHILA PARA AS AULAS DE ARTES) 
Caixa de lápis de cor 
1 tubo de cola 
1 tesoura sem ponta 
1 borracha 
1 caderno de desenho grande 
OBS.: Caso haja alguma atividade que necessite de 
materiais diferenciados e/ou além da lista, os 
mesmos serão solicitados posteriormente via 
agenda. 
 
PARA INGLÊS:  
(TRAZER NA MOCHILA PARA AS AULAS DE INGLÊS) 
01 Caderno (brochura/pequeno). 
 
 
 
 
Observações: 
Todo o material e o uniforme deverão estar 
identificados, inclusive os potes de lanche ou 
lancheira. 
Trazer diariamente uma garrafa de água identificada. 
A agenda será entregue no início do ano letivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO: 

 
ORIENTAÇÕES: 
Os materiais devem ser entregues devidamente 
identificados, na noite da Reunião de Pais. A seguir 
indicações para a Reunião: 

 
AGENDAMENTO: 
REUNIÃO DE PAIS 
DATA: 07 de fevereiro de 2022 – segunda-feira 
HORÁRIO: 18h30MIN 
LOCAL: Salão de Atos e sala de aula da 
criança 
Observação: para a reunião de pais, 
devido aos protocolos que preveem o 
distanciamento, somente um dos 
responsáveis poderá se fazer presente. 
 
 

Editora Positivo 

Onde 
comprar? 

Na loja online, através do site: 
https://www.eskolare.com/e/lasallepeperi 
 
Maiores informações: 
https://drive.google.com/file/d/1fRe8MsO44
U3YoQns_hoz3aysuQplezWX/view?usp=s
haring 

Período da 
compra 

Dezembro de 2021 a 15 janeiro de 2022 

Forma de 
pagamento 

à vista, no boleto ou Pix, ou em até 11x no 
cartão de crédito para as compras no mês 
de dezembro ou parcelamento no boleto 
sujeito a análise de crédito pela financeira 
Koin. 


