3º Ano
*Observações importantes
1) Todo o material deverá ser etiquetado com o nome completo do aluno legível e
série.
2) O horário de aulas deve ser verificado diariamente, a fim de que o aluno traga para a
escola apenas o material necessário para as atividades do dia.
3) Lembramos que é possível reutilizar materiais, tais como tesoura, lápis de cor, caneta
hidrocor, estojo, régua, apontador, dicionário etc., desde que estejam em bom estado.
4) Solicitamos aos senhores que ao entregar o material o façam da seguinte forma:
Sacola 1 (pertences da lista 1 que será entregue para a professora no primeiro dia de
aula).
Sacola 2 (pertences da lista 2 que será entregue na secretaria do colégio nas datas
agendadas).
5) Ao entregar o material da sacola 2 na secretaria, o responsável deve assinar a lista de
controle de entrega.

Material 1
Uso diário - Sacola 1
*Este material deve ser entregue para a professora no primeiro dia de aula (31 de
janeiro).
06 lápis pretos nº 2;
02 borrachas brancas;
01 apontador com depósito;
01 caneta marca texto (amarela);
01 caixa de lápis de cor- 24 cores;
01 caixa de giz de cera;
01 jogo de canetinhas;
01 tesoura sem ponta;
01 estojo grande;
02 tubos de cola branca de 90g;
02 tubos de cola em bastão;
01 caderno de espiral capa dura – 96 folhas grande;
01 caderno de desenho capa dura -50 fls tamanho universitário com margem;
01 régua 30 cm;
01 caixa de tempera guache;
01 pincel nº 14 – chato;
01 tela tamanho 20cmx30cm;
01 Revista para recorte;
01 pasta com elástico (A4).

Material 2
Sacola 2
*Este material deve ser entregue na secretaria no dia da reunião de apresentação
01 pacote (100 fls) de sulfite reciclável.
01 pacote (500 fls) de sulfite branca.
02 refis de cola quente finos.
01 rolo de fita crepe larga.
01 rolo de durex.
01 bloco de papel Color-Set A3 colorido.
01 bloco de papel canson branco (A3 gm 180)
01 caixa cola colorida (com bico aplicador).
03 cartolinas amarelas.
06 envelopes A4 brancos.
10 sacos de ofício.
04 E.V.A. cores lisas (2 azuis e 2 verdes).
02 E.V.A. glitter (amarelo).
04 metros de TNT (2 metros amarelo e 2 metros de verde).
03 Papéis Crepons (1 vermelho, 1 branco e 1 verde ).
01 fita de cetim.
01 celofone colorido.
01 papel lumi paper.
01 potinho de gliter.
01 potinho de lantejoula.

Higiene Pessoal:
01 garrafa squeeze para água.

Data da reunião de apresentação
Ensino Fundamental I: 26 de janeiro.
Neste dia receberemos o material da sacola 2.
.

