Lista de Material 2021 – Turma: 3° Ano

Prezados Pais e Responsáveis,

Para organizar e agilizar a conferência da lista de material, seguem algumas
orientações:
● data e horário da entrega: de 12/1/2021 a 15/1/2021, das 7h30min às 17h;
● a lista é dividida em materiais que ficarão no colégio, materiais que ficarão na
mochila e livros. Por favor, tragam apenas os itens que ficarão no colégio no
dia da entrega;
● a conferência dos materiais entregues deverá ser acompanhada pelos pais
ou responsáveis;
● todos os materiais deverão ser identificados com o nome e a turma do(a)
aluno(a);
● os cadernos deverão ser encapados com plástico transparente;
● os materiais do ano anterior, que ainda estiverem em bom estado, poderão
ser reaproveitados.
Materiais que ficarão na Mochila
Individual
Caneta marca texto
Estojo grande com divisões
Borracha
Apontador com depósito
Lápis grafite nº 2
Tubo de cola líquida 45g
Tubo de cola em bastão 40g
Caixa de lápis de cor (12 cores)
Caderno brochurão 96 folhas (verde)
Caneta azul
Caneta vermelha
Corretivo em fita médio
Pasta fina com aba elástico Ofício (branca)
Pasta documento PP com presilha Romeu/Julieta (transparente - sem cor)
Tesoura sem ponta
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Qtd.
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Conjunto de canetas hidrocor (12 cores)

1
1
1

Jaleco branco de mangas longas
Camiseta preta grande sem estampa (será usada nas aulas de Arte)
Agenda 2021 (que contenha as datas em páginas individuais e os dias da semana),
espiral, tamanho igual ou maior que 129mm x 187mm
Dicionário de Português (atualizado / nova ortografia)
Pasta ZIP (26cm x 18cm), contendo 1 régua transparente de 15cm, 1 esquadro
transparente de 45º, 1 esquadro transparente de 60º, 1 compasso simples de metal,
grafites para o compasso e 1 lixa de unha.
OBSERVAÇÃO: Não comprar compasso com tira linhas e/ou com adaptador para
caneta e lapiseira

1
1

1

Materiais que ficarão no Colégio
Individual
Caderno de desenho 48 folhas (espiral)
Caixa de guache (6 cores)
Tela de pintura 20cm x 30cm (sem desenho)
Régua de 30cm
Pincel chato nº 14
Tubo de tinta relevo dimensional Aqua (qualquer cor)
Revista para recorte
Plástico tipo leitoso 50cm x 70cm para aula de Arte (verde)
Pote de sorvete com tampa
Coletivo - Pode ser em vale ou em produtos
Papel sulfite A4 (branco)
Placa de EVA 2mm (qualquer cor)
Papel fantasia
Papel kraft
Bloco de Papel canson A4
Bloco de Papel canson A3
Bloco de papel criativo 120 ou Lumipaper Criative

Livros
1º Bimestre - Coisas importantes, Peter Carnavas / Editora FTD
2º Bimestre - Colcha de Retalhos, Conceil Corrêa da Silva, Nye Ribeiro / Ed. Brasil
3º Bimestre - Felpo Filva, Eva Furnari / Editora Moderna
4º Bimestre - O fantástico mistério de Feiurinha, Pedro Bandeira / Ed. Moderna

Qtd.
1
1
1
1
1
2
2
1
1
Qtd.
200
1
1
1
1
1
1

Utilização
25/1
19/4
2/8
27/9
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No Capricho C – Caligrafia integrada com ortografia e gramática / Isabella
Carpanela e Bragança / Capeneda e Angiolina Bragança / Editora Quinteto/
Edição Renovada

25/1

Orientações:
-

os livros de leitura deverão ficar em casa e serão solicitados no início de cada
bimestre;
sugerimos que os livros de leitura sejam adquiridos no início do ano letivo,
evitando atrasos, possíveis problemas de entrega e de disponibilidade;
recomendamos que aguardem a divulgação dos horários de 2021 antes de
distribuir as disciplinas nos cadernos.
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