LISTA DE MATERIAIS – 2019
3º ano do Ensino Fundamental I
Prezados pais e responsáveis,
Segue, abaixo, a lista de material escolar, que será utilizado no ano de 2019.
1- Todo material escolar deverá ser encapado (plástico transparente) e etiquetado,
preenchido com o nome do (a) aluno (a), ano e período;
2- O uniforme do (a) aluno (a) deverá ser identificado com nome: tênis, calça ou
bermuda jeans, nas cores azul ou preta e a camiseta da escola à venda na cantina do
Colégio. Não serão permitidas bermudas estampadas e saias.
3- Lancheira térmica para o lanche.
Atenciosamente,
Coordenação do Ensino Fundamental I
___________________________________________________________________________
DICIONÁRIO INDICADO
Minidicionário Silveira Bueno- FTD ou Minidicionário Houaiss – Reprodução da Ed. Moderna
(atualizado)
PARADIDÁTICOS: Vamos manter “ Chuvinha é tudo de bom”.
Os livros paradidáticos que serão adotados para leitura serão solicitados durante o ano
letivo. A solicitação de compra o e o nome do livro serão enviados na agenda do aluno.

LISTA DE MATERIAL A SER ENTREGUE NO COLÉGIO
Dia 23/01/2019 (quarta-feira) das 7h às 12h e das 13h às 16h.
Deverão estar etiquetados e guardados na pasta ou caixa organizadora.

OBS.: para a organização do material, solicitamos que essa ordem seja
seguida rigorosamente. Por favor, não envie este material no 1º dia de aula.
MATERIAL DE ESCRITA/ DESNHO/ PINTURA E COMPLEMENTOS
01-Bloco pautado com margem;

01-Bloco folha colorida A4
01-Caneta marca texto;
02-Pacotes (Chamequinho) folha sulfite;
04-Cadernos brochurão capa dura com 96 folhas;
10-Plásticos tamanho ofício grosso sem furos;
01-Pasta fina para guardar trabalhos na mochila (com elástico) colorida (não polionda)
01-Embalagem de etiquetas brancas
01-Pasta plástica com trilho, 10 plásticos e 20 folhas sulfite (Ensino Religioso) para alunos
novos;
01-02 tubos cola branca;
02-Folhas de E.V.A. (40 x 60 cm) atóxica em cores variadas;
01-Folha de papel cartonado colorido;
01Folha de cartolina (escolher a cor)
01-Rolo de fita PVC (45 x 30), larga transparente e 01 fita crepe
01-Folha de papel pardo
MATERIAL PARA AULA DE ARTES
02-Bloco de desenho A-4 branco
01-Pote de tinta guache de 250 ml (sugestão acrilex)
01-Pincel chato nº 4
06-Refil cola quente fina
01-Bisnaga de 20 ml de tinta acrílica para tela (sugestão corfix)
01-Cartolina branca
01-Tela pintura 24X30

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR DENTRO DA MOCHILA
01-Estojo de canetas hidrocolor ponta fina (12 cores);
01-Estojo de lápis de cor (24 unidades);
01-Caneta esferográfica de cada cor: azul e vermelha;
03-Lápis preto nº02 (não pode ser lapiseira);
01-Apontador com depósito;
02-Borracha branca;
02-Tubos de cola em bastão;
01-Tesoura escolar sem ponta com nome gravado;
01-Régua acrílica de 30 cm.
01-Corretivo para caneta
AULA DE MÚSICA

01-Flauta doce germânica (Yamaha) com nome gravado;
01-Caderno de música com pautas musicais (pequeno) para alunos novos;

Obs.: A agenda será entregue no começo das aulas.
Início das aulas: 28/01/2019
O horário das aulas será apresentado no início do ano letivo.
O uso do uniforme e tênis é obrigatório.

