LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATERIAL INDIVIDUAL E DE USO COMUM
Solicitamos que todos os materiais sejam devidamente identificados com o nome do
aluno, inclusive lápis e borracha. Alguns materiais relacionados abaixo serão
guardados pela professora da sala, que os distribuirá quando necessário.
Todos os materiais, quando possível, podem ser reaproveitados de anos anteriores.



























01 Apontador com depósito
06 Lápis pretos
01 Borracha branca macia
01 Caneta marca texto da cor amarela
02 Réguas transparentes (15cm e 30cm)
01 Tesoura sem ponta
01 CD virgem com capinha
02 Tubos de cola tenaz 110g
04 Cadernos brochurão (96 folhas) capa dura na cor AMARELO (etiquetado
com nome)
01 Cadernos brochurão (48 folhas) capa dura na cor AMARELO (etiquetado
com nome)
1 Caderno brochura (pequeno –96 folhas), capa dura, na cor AMARELO
01 Caderno de música
02 Pastas de papelão (AMARELO)– Romeu e Julieta (inglês)
01 Pasta acrílica transparente com elástico AMARELO
01 Caderno de desenho grande (100fls)
01 Jogo de canetinhas hidrocor
01 Caixa de lápis de cor – 24 cores
01 Caixa de giz de cera pequeno
01 Caixa de guache – 12 cores
01 Estojo com 3 divisões
02 Tubos de cola silicone de 60ml (marca jocca office)
01 Pincel chato série 815 nº 8
01 Avental (para aula de artes)
01 Bloco de papel canson A4 gramatura 224g/m2
05 Folhas de papel carbono
01 Rolo de barbante - pequeno

 04 Colas bastão grande
 02 Pastas pretas com 50 e 30 plásticos - música e avaliações – (poderá usar do
ano anterior se estiver em boas condições)
 01 Flauta doce modelo Yamaha (usar do ano anterior) somente para novatos
 01 Revista para recorte
 01 Gibis da turma da Mônica
 500 Folhas sulfite A4 gramatura 90g
 05 Folhas de EVA (cores variadas)
 05 Rolos de papel crepom: azul, amarelo, vermelho, branco e verde
 10 Folhas de cartolina (cores variadas)
 05 Envelopes branco A4
 05 Folhas de papel cartão (cores variadas)
 04 Folhas de papel de seda (cores variadas)
 04 Folhas de papel celofane (cores variadas)
 02 Folhas de papel microondulado (cores variadas)
ÍTENS DE HIGIENE PESSOAL






1 Nécessaire
1 Escova de dente com capinha
1 Creme dental
1 Toalha de mão com o nome da criança
1 Garrafinha de água

Para o dia da família, realizados em MAIO e AGOSTO, utilizaremos os seguintes materiais:
Obs.: A entrega desses materiais deverá ser feitas também no início de 2019.





1 Papel decoupagem feminino
50cm de feltro VERMELHO
50cm de tule branco
01 Bandeja - Artesanato em madeira MDF (Arte Bela - 38062806 - Av. Pedro Botesi, nº
1931 - Tucura)
Os materiais deverão ser entregues na secretaria do Colégio, entre os dias 21 e 22 de
janeiro de 2019, em horário comercial.

- A conferência dos materiais será realizada no ato da entrega.
- Não receberemos entregas de materiais incompletos.
A compra dos livros didáticos do Sistema de Ensino SAE Digital será feita via loja virtual. As
instruções para a compra serão enviadas via email para os responsáveis dos alunos
matriculados.
Os títulos dos livros paradidáticos utilizados durante o ano serão divulgados posteriormente.
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