
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Ano: 2020 

 

Dia 27/01 - Material abaixo deverá ser entregue no Colégio, com identificação. 

 

02 folhas quadriculadas 

01 caderno espiral A4  

100 folhas (não aceitaremos fichário) 

01 monobloco (100 folhas) com pauta 

02 folhas de papel vegetal 

01 cartela de Pritt Tak 

01 bloco de textura visual 3 estampas(230mmx320mm), 36 folhas 

05 sacos plásticos grossos, tamanho ofício 

01 revista cruzadinha, nível fácil – Picolé 

01 Kit material dourado de E.V.A. ou madeira 

01 durex colorido 

01 Bloco Canson Colorido - A3,140g 

01 Bloco Canson branco - A3, 140g 

01 Calculadora 

01 rolo de durex pequeno 

Livros Paradidáticos: Poderão ser adquiridos na escola 

Livro: Eu e Meu Amigo Curumim – Elisabete Cruz. Ilustrações: Sami Ribeiro. Editora: Suinara 

Livro: O Menino que quase morreu afogado no Lixo – Ruth Rocha. Ilustrações: Mariana 

Massarani. Editora Salamandra.  

Meninos: “Escola de Príncipes Encantados” - Eliandro Rocha. Ilustrador: Thiago Lopes – 

Editora: Callis 

Meninas: “Escola de Princesas Recatadas" - Eliandro Rocha. Ilustrador: Thiago Lopes – Editora: 

Callis 

 

*Material de Arte 

01 pincel redondo nº 14 

01 pote de tinta tempera guache  

250 ml vermelha ou magenta  

01 rolo de fita crepe 

01 aquarela escolar Faber Castel ou Acrilex 

Folhas de jornal 

 

*Material de Inglês deverá ser entregue no colégio na data estabelecida, com identificação 

1 caderno pautado A4 100 folhas 

1 revista Picolé em Inglês 

1 pasta verde com trilho com 3 sacos plásticos grossos, tamanho ofício 

1 bloco Criativo Romitec 8 cores de 32 folhas 



 
 

*Material Pessoal - deve ficar com o aluno e reposto sempre que necessário, com 

identificação 

1 apontador com depósito 

1 caneta marca texto amarela 

8 colas bastão 10g 

1 caixa de lápis de cor com 24 cores 

1 régua de 30cm transparente 

1 régua de 15cm 

1 jogo de canetas hidrográficas 

1 cola branca pequena 

1 estojo (o aluno poderá ter no máximo dois estojos na mochila 

2 pastas plásticas verdes com elástico 

1 tesoura sem ponta pequena, com o nome gravado 

1 dicionário da Língua Portuguesa (Melhoramentos, Michaelis ou Luft) 

1 dicionário Inglês/Português - Português/Inglês 

10 lápis pretos 

2 borrachas macias 

1 caneta azul e 1 de outra cor 

 

*Observações: 

Caso seu filho(a) esteja matriculado(a) no curso Integral, verifique a lista específica e entregue 

em embalagem discriminada. “Integral” e identificada com o nome do aluno. 

 

Apresentação dos Professores e Entrega de Material Escolar - Dia 27 de janeiro. 


