Lista de Material do 3º ano – 20201
ALUNOS NOVOS

MATERIAL INDIVIDUAL:
01 – Mini dicionário de Português (Michaelis ou Aurélio) – que será usado em todo ensino escolar
03 – cadernos de brochura - Capa dura VERMELHA - Grande (48 folhas)
01 – caderno quadriculado (1cm) capa dura - Grande – 96 folhas - encapar com contact vermelho
01 – caderno de desenho com margem (100 folhas) – capa dura – encapar com contact vermelho
02 – canetas esferográficas (azul e preta)
03 – lápis pretos nº02
01 – borracha macia
01 – estojo com divisão
01 – caixa de lápis de cor – grande – 12 cores – Sugestão: sextavado
01 – caixa de giz de cera curto
01 – jogo de canetas hidrográficas – 12 cores
01 – apontador com depósito
01 – régua com 30 cm transparente
01 – tubo de cola bastão grande
01 – tubo de cola branca líquida (225g)
01 – tesoura sem ponta mundial
01 – pincel chato nº 16
01 – pasta plástica com elástico VERMELHA
01 – material dourado individual (madeira) – pode ser o que foi usado no ano anterior
MATERIAL COLETIVO:
10- folhas de papel almaço
20 – folhas de linguagem com pauta
15 – folhas de linguagem sem pauta e sem linhas
01 – bloco Criativo com 08 cores (32 folhas)
01 – bloco de papel desenho branco A4 (Tipo Canson)
01 – pacote de papel sulfite branco (100 folhas)
15 – saquinhos plásticos grossos transparentes
02 – placas de EVA liso (nas cores branco e preto)
02 – placas de EVA com glitter (cores diversas)
02 – folhas de cartolina branca
02 – folhas de papel color set
02 – folhas de papel laminado
OBSERVAÇÕES
1.

2.
3.
4.
5.

A lista de material faz parte de nosso trabalho pedagógico. É muito importante que a criança possua
todos os itens solicitados para que possamos desenvolver um trabalho integral com cada aluno durante
todo o ano letivo.
Todo material deverá ser etiquetado com o nome da criança.
O material coletivo deverá ser entregue apenas no 1º dia de aula presencial.
Cada peça do uniforme de uso diário, assim como o de Natação, de Karatê e de Ballet devem ter o
nome do aluno escrito com caneta Acripen (que não sai quando lava).
A lista de material está de acordo com o PROCON.

