Lista de Material
3º Ano do Ensino Fundamental
Descrição

2018

01 caderno de 96 folhas (BROCHURÃO – “sugestão” TILIBRA) - capa verde
01 caderno de 96 folhas (BROCHURÃO – “sugestão” TILIBRA) – capa azul
01 caderno de 48 folhas (BROCHURÃO – “sugestão” TILIBRA) – capa verde
01 caderno de 48 folhas (BROCHURÃO – “sugestão” TILIBRA) – capa amarela
01 caderno de 48 folhas (BROCHURÃO – “sugestão” TILIBRA) – capa vermelha
200 folhas de papel sulfite A4 (preferencialmente - REPORT)
01 bloco de papel Canson – branco
01 bloco de folhas pautadas para fichário
01 pasta azul transparente - com elástico - tamanho ofício (sugestão PLASCONY)
02 pastas catálogo pretas com 15 plásticos cada
20 sacos de plástico grosso - tamanho ofício (sem nome)
06 lápis pretos - grafite nº 2
01 borracha macia
01 apontador simples - com depósito
01 caneta esferográfica verde
02 canetas marca-texto (amarela)
01 tesoura escolar sem ponta - com nome gravado (sugestão: MUNDIAL ou TRAMONTINA - pedimos que
não enviem outros modelos como: Mickey, Minnie etc.)
04 colas bastão - tubo grande (sugestão: PRITT ou FABER CASTELL)
01 pote de 37ml de tinta acrílica ou tinta PVA ou tinta para artesanato cor azul (qualquer tom)
01 régua de 15 cm - em acrílico transparente (sugestão: DESETEC, TRIDENT ou SUPER ARTE)
01 régua de 30 cm - em acrílico transparente (sugestão: DESETEC, TRIDENT ou SUPER ARTE)
01 conjunto de canetas hidrográficas longas - 12 cores (sugestão: FABER CASTELL ou COMPACTOR)
01 caixa de lápis de cor - 24 cores (sugestão: FABER CASTELL)
02 estojos simples de zíper
01 tela de pintura - tamanho 24x30
02 caixas de lenço de papel
03 gibis
01 revista para pesquisa e recorte
02 revistas passatempo (tipo Coquetel)
01 revista passatempo – Aprenda Inglês − Picolé (identificada com nome do aluno e série)
50 folhas de papel color set A4 – 120gr. branco
01 camiseta grande para proteção de uniforme durante a aula de Arte
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1. Pedimos que a qualidade, quantidade e detalhes dos materiais listados sejam respeitados. Repor o
material durante o ano, quando necessário.

2. Marcar o nome completo do aluno no uniforme. Recomenda-se a caneta ACRILPEN, própria para
tecido.
3. Os livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente ou contact, etiquetados com o
nome, o ano e o período do aluno. Não determinar a matéria nos cadernos.
4. Deverão ficar na mala: estojos, borracha, apontador, lápis pretos, canetas verde e marca – texto, lápis de
cor, régua, canetas hidrográficas, tesoura, pasta azul transparente e cola bastão. Não será permitido o
uso de lapiseira.
5. Deverão ser entregues para a professora: cadernos, 20 sacos plásticos, bloco pautado, pastas
catálogo, tela de pintura, 200 folhas de papel sulfite, papel color set A4, bloco de Canson, caixas de lenço
de papel, gibis, revistas passatempo, 3 colas bastão, revistas para recorte e todos os livros (didáticos,
paradidáticos e dicionário).
6. A camiseta grande deverá ficar na mala, para uso na aula de Arte.

7. Datas Importantes
 O material será entregue pelos pais ou responsáveis à professora, na sala
de aula, em seu respectivo período de aula curricular, no dia 24/01/2018;
 Horário de entrega do material: Manhã: das 7h30 às 9h / Tarde: 13h30 às
15h;
 Reunião de Pais: Dia 29/01/2018, às 20h – Local: Teatro Dom Bosco.
 Início das aulas: 30/01/2018;
 Início do período integral – 2º ano: 01/02/2018;
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