
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - TURMA: 

Quantidade 
1un Estojo contendo:             

                                        
                                    
                                         
                                      
                                         

10 un Papel Almaço 

2 tubos Cola branca 110 ml 

1 caixa Cola colorida 

3 tubos Cola glitter 

1 caixa Giz de cera (12 cores)

1 caixa  Lápis de cor (12 cores)

1 estojo Canetinha hidrocor (12 cores)

1 caixa Tinta guache 6 cores

1 un  Pincel chato cabo longo nº 14

4 un Pasta c/ ferragem – 

1 un Pasta catálogo com 20 plásticos (para música

1 un Pasta aba elástica fina transparente para tarefas

1un Caderno brochura capa dura pequeno 96 folhas (para anotações)
1 un Caderno brochurão 96 folhas 

1un Massa de modelar macia (12 cores)

1 pacote Lantejoula (grande) 

1 pacote  Perfex – para aula de artes

1 un Minidicionário da Língua 

1 un Minidicionário de Inglês 

1 un Material Dourado de madeira pequeno 

1 un Flauta doce Maped ou Yamaha

,Quantidade Materiais com requisição

1 bloco Creative Paper – A4 

1 bloco  Color set – tamanho A4 ou Color Cards 

1 bloco Papel Canson 

3 folhas Papel crepom – (cores diversas)

4 folhas Papel Pardo 

400 folhas  Papel sulfite A4 – (branco)

3 un Cartolina – color set 

3 un Folha de EVA – 60 cm x 40 cm x 2mm 

PROVIDENCIAR: 

1un Pote plástico nas dimensões 20cm x 30cm e altura 10cm

3 un Revistas para recortes

3 un Gibis  

1 un Caixa de camisa encapada na cor verde

 

 

 

LIVRO DE LEITURA LITERÁRIA  
 

Serão trabalhados um livro de leitura literária por bimestre e os títulos serão divulgados na 
primeira semana de aula. 

LISTA DE MATERIAIS 

 

 

TURMA:  3ºANO  - COR VERDE 

Material de Consumo – Individual  
              Apontador com depósito, 

                 Régua resistente – 30 cm, 
                     Borracha branca, 

               Caneta marca texto 
                  3 Lápis grafite sextavado – nº 02 

               Tesoura escolar sem ponta 

 

de cera (12 cores) 

Lápis de cor (12 cores) 

Canetinha hidrocor (12 cores) 

Tinta guache 6 cores 

Pincel chato cabo longo nº 14 

 grampo trilho (para trabalhos bimestrais) 

Pasta catálogo com 20 plásticos (para música – reaproveite do ano anterior

Pasta aba elástica fina transparente para tarefas 

Caderno brochura capa dura pequeno 96 folhas (para anotações)
Caderno brochurão 96 folhas  

Massa de modelar macia (12 cores) 

Lantejoula (grande) – cores diversas 

para aula de artes 

Minidicionário da Língua Portuguesa – Sugestão de Autor: Silveira Bueno

Minidicionário de Inglês - Sugestão de Autor: Silveira Bueno 

Material Dourado de madeira pequeno ( reaproveitar do ano anterior)

Flauta doce Maped ou Yamaha 

requisição 

 

tamanho A4 ou Color Cards – colorido 

(cores diversas) 

(branco) 

color set (cores variadas) 

60 cm x 40 cm x 2mm – cores variadas 

Pote plástico nas dimensões 20cm x 30cm e altura 10cm 

Revistas para recortes 

Caixa de camisa encapada na cor verde 

Serão trabalhados um livro de leitura literária por bimestre e os títulos serão divulgados na 

LISTA DE MATERIAIS - 2019 

reaproveite do ano anterior)  

Caderno brochura capa dura pequeno 96 folhas (para anotações) 

Sugestão de Autor: Silveira Bueno 

( reaproveitar do ano anterior) 

 

 

 Serão trabalhados um livro de leitura literária por bimestre e os títulos serão divulgados na 



 

Informações Importantes: 
 Todo material deverá ser etiquetado com o nome do aluno e respeitar a cor indicada para 

sala 
 Reaproveite os materiais utilizados no ano anterior  que estejam em bom estado 
 Caso haja necessidade pediremos reposição de materiais ao longo do ano letivo 
 Os materiais serão entregues ao professor da sala, no primeiro dia de aula. 
   Dúvidas sobre material podem ser esclarecidas na secretaria do Colégio: (17) 3243-7200  

PROJETO EMPREENDEDORISMO -  3º ANO – VOLUME ÚNICO 
Este livro será comercializado no Colégio diretamente com o representante da Editora FTD  no 
dia 12 de fevereiro das 9h às 14h. 

TÍTULO: Empreendedorismo e projeto de vida AUTOR:  Leo Fraiman EDITORA:  FTD 




