
  
 
 
 

 

Lista de Material - 3º Ano  

  
 01 avental personalizado do Colégio 

 05 cadernos brochurão com pauta e capa dura – 96 folhas 

 01 estojo completo (lápis preto, borracha, apontador, lápis de cor, canetinha 
fina e grossa, cola e tesoura sem ponta) 

 2 gibis 

 1 régua 30 cm 

 01 caderno de desenho 48 folhas com seda e capa cartonada 

 01 blocos de ortografia Canarinho 

 01 caneta de escrita permanente vermelha 

 01 pasta Brasil fina lisa - plástica 

 01 quadro posicional com 6 ordens e 100 palitos de picolé 

 01 garrafinha para água 

 01 tela para pintura tamanho 30x30cm 

 02 potes de 250 ml de tinta guache de cada cor (amarelo e branco) 

 03 folhas de EVA de cada cor (vermelho e verde) 
 01 pacote de papel color set tamanho A4 de cada cor (azul e amarelo) – 50 

folhas 

 01 pacote de folha 40 kg branca A4 – 50 folha 

 01 pen drive 8GB 
 03 envelopes pardos tamanho A4 

 01 cola para EVA 

 02 potes de glitter (furta cor) 

 02 durex coloridos de cada cor (vermelho e amarelo) 

 01 pincel fino (redondo) de cada tamanho (4 e 6) 

 01 minidicionário da Língua Portuguesa. Aurélio- última edição-Editora Positivo 

 

Livro Didático 
 

 Adquirido no Colégio. 
 

Livros Literários 

Felpo e Filva 

Eva Furnari 
Editora Moderna 

Casa dos sentimentos 
Nana Toledo 

Editora Gato Leitor 

Fábulas de Esopo 

Jean de La Fontaine  
Editora Scipione 

         
Observações 

 

 

 

 

 Todo material individual deverá ser marcado ou etiquetado com o nome do aluno.  

 O uso da agenda e do uniforme é obrigatório.  

 Serão solicitadas ao longo do ano, contribuições para trabalhos de campo, apresentações 

teatrais e comemorações. 

 Os itens solicitados não serão devolvidos ao final do ano.  

 Os materiais devem ser entregues entre os dias 21/01/2019 a 01/02/2019.  
 Horários para entrega: 7h as 11h e 14h as 18h 

 1ª Reunião de Pais acontecerá no dia 01/02/2019 às 18h:30min 
 As aulas terão início no dia 04/02/2019, segunda-feira. 

 


