Lista de Material
3º ano / 2018
Nome do aluno: _______________________________________________________________________

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
-

01 caderno de cartografia sem seda (48 folhas);
01 pasta Polionda escolar – vermelha - espessura de 4 cm;
01 pasta H4 com elástico – verde (só para alunos novos);
01 prancheta simples (p/ Estudo do Meio):
04 cadernos brochurão de 96 folhas – encapados e etiquetados;
01 pasta catálogo com 50 plásticos para aulas de música (pode ser a mesma do 2º ano);
05 lápis pretos nº 2 – Faber-Castell (manter 3 apontados no estojo);
01 régua de 30 cm (c/ o nome);
01 caixa de lápis de cor, longos, com 12 – Faber Castell;
01 apontador com depósito;
01 borracha sem cheiro;
01 pincel Tigre 815 nº 16;
01 tesoura Mundial com pontas redondas e nome gravado;
01 caixa de giz de cera, fino;
01 monobloco pautado (96 folhas);
15 sacos plásticos, ofício, grossos - 020, sem furos (favor não colocar nome);
10 etiquetas (sem linhas) para uso em classe;
02 tubos de cola 90 gr (um na mochila e um em casa);
01 jogo de canetinhas longas, hidrocor, com 12 cores;
01 mochila ou bolsa para carregar o material de uso diário;
01 estojo grande simples;
01 estojo simples pequeno com zíper para 01 lápis com borracha na ponta (com nome, para Estudo do
Meio);
01 jogo de Tangram – borracha EVA / Sócio / Brinq. Pop;
01 flauta doce Yamaha – Modelo Germânica – etiquetada (a mesma do 2º ano);
01 revista usada (tipo: Veja, Terra, Época, Superinteressante, Globo Rural, Escola, Globo Ciências e
livros didáticos antigos);
01 jogo pedagógico (próprio para idade – 8 / 9 anos);
01 grifa texto (amarelo);
01 bloco Creative Lumipaper, c/ 50 fls., tamanho A4;
Botões avulsos e coloridos;
01 livro de história para a faixa etária (não encapar); * segue a lista de sugestões
2 telas, no tamanho (20 x 30 cm / 24 x 30 cm / 25 x 25 cm / 30 x 30 cm);
01 pasta com grampos, cor amarela.

MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO EM CLASSE OU EXTRACLASSE
3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
-

400 folhas de sulfite branco – 210 x 297 (A4);
01 tubo de cola com glitter prata – Acrilex;
02 folhas flip chart;
02 envelopes pardos – A4;
50 folhas de sulfite colorido A4;
10 folhas de sulfite 40K (39,7 x 29,8cm) espessura 120g/m 2 (encontrada nas papelarias indicadas);
02 folhas de cartolinas (01 branca e 01 amarela);
01 folha de papel cartão;
02 folhas de papel color set;
04 folhas de papel dobradura – marca Spiral;
02 folhas de papel seda (coloridas);
01 folha de cartolina laminada dourada;
01 folha de papel camurça;
01 pacote de lantejoulas grande nº 14 (qualquer cor);
02 caixas de lenço de papel c/50;
02 folhas de etiquetas inkjet+laser A4354 – marca Pimaco (digitação / Apostilas);
½ m de Algodão Estampado (tecido);
01 pacote c/ 50 palitos de churrasco (uso em maquete);
01 rolo de papel crepom (qualquer cor);
01 guache.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. É importante apresentar todo material individual identificado com o nome completo do aluno, no 1 º dia de

aula.
2. (*) O referido material deverá ser devidamente identificado com o nome do aluno.
3. O material acima deverá ser entregue no almoxarifado – a conferência será feita com a funcionária
do Almoxarifado - agendar a entrega pelo telefone:
(19) 3744-5246, a partir de 15/01/2018.
4. As listas serão distribuídas somente no Colégio.
5. Se a opção for pela compra do material em uma das papelarias indicadas, uma cópia do canhoto deverá
ser entregue na escola com o carimbo de pago e a outra cópia permanecerá na papelaria para controle
da mesma.
6. Importante ser da marca solicitada, pela qualidade e durabilidade.

Obs.: Não enrolar ou dobrar folhas (color set, cartolina, etc.).

CANHOTO PARA CONTROLE DA ESCOLA
Nome: __________________________________________________________
-

3º ano: _______

400 folhas de sulfite branco – 210 x 297 (A4);
01 tubo de cola com glitter prata – Acrilex;
02 folhas flip chart;
02 envelopes pardos – A4;
50 folhas de sulfite colorido A4;
10 folhas de sulfite 40K (39,7 x 29,8cm) espessura 120g/m 2 (encontrada nas papelarias indicadas);
02 folhas de cartolinas (01 branca e 01 amarela);
01 folha de papel cartão;
02 folhas de papel color set;
04 folhas de papel dobradura – marca Spiral;
02 folhas de papel seda (coloridas);
01 folha de cartolina laminada dourada;
01 folha de papel camurça;
01 pacote de lantejoulas grande nº 14 (qualquer cor);
02 caixas de lenço de papel c/50;
02 folhas de etiquetas inkjet+laser A4354 – marca Pimaco (digitação / Apostilas);
½ m de Algodão Estampado (tecido);
01 pacote c/ 50 palitos de churrasco (uso em maquete);
01 rolo de papel crepom (qualquer cor);
01 guache.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANHOTO PARA CONTROLE DA PAPELARIA
Nome: __________________________________________________________
-

3º ano: _______

400 folhas de sulfite branco – 210 x 297 (A4);
01 tubo de cola com glitter prata – Acrilex;
02 folhas flip chart;
02 envelopes pardos – A4;
50 folhas de sulfite colorido A4;
10 folhas de sulfite 40K (39,7 x 29,8cm) espessura 120g/m 2 (encontrada nas papelarias indicadas);
02 folhas de cartolinas (01 branca e 01 amarela);
01 folha de papel cartão;
02 folhas de papel color set;
04 folhas de papel dobradura – marca Spiral;
02 folhas de papel seda (coloridas);
01 folha de cartolina laminada dourada;
01 folha de papel camurça;
01 pacote de lantejoulas grande nº 14 (qualquer cor);
02 caixas de lenço de papel c/50;
02 folhas de etiquetas inkjet+laser A4354 – marca Pimaco (digitação / Apostilas);
½ m de Algodão Estampado (tecido);
01 pacote c/ 50 palitos de churrasco (uso em maquete);
01 rolo de papel crepom (qualquer cor);
01 guache.

1ª VI A
CANHOTO PARA AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO VIA COLÉGIO
3° ANO FUNDAMENTAL
Nome: _____________________________________________

3° Ano: ___________

Data: ___/___/___
 Inglês:
R$ 123,00
TOTAL
R$_______

Livro: Super Seek and Find 1
Autores: Lucy Crichton, Ceres Lobeto, Sarah Elizabeth Sprague
Editora: Macmillan
VALOR TOTAL QUE DEVERÁ SER PAGO:
 Pagamento à vista
 Pagamento em duas vezes:
1o pagamento (à vista) R$ ________________
2o pagamento R$ _______________ (cheque p/ ____/____/____)

_____________________________
Responsável

------------------------------------------------------------------------2ª VI A
CANHOTO PARA AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO VIA COLÉGIO
3° ANO FUNDAMENTAL
Nome: _____________________________________________

3° Ano: ___________

Data: ___/___/___
 Inglês:
R$ 123,00
TOTAL
R$_______

Livro: Super Seek and Find 1
Autores: Lucy Crichton, Ceres Lobeto, Sarah Elizabeth Sprague
Editora: Macmillan
VALOR TOTAL QUE DEVERÁ SER PAGO:
 Pagamento à vista
 Pagamento em duas vezes:
1o pagamento (à vista) R$ ________________
2o pagamento R$ _______________ (cheque p/ ____/____/____)

_____________________________
Responsável

