Lista de Material 2016
3º Ano
MATERIAL DE USO PESSOAL:


















1 caderno universitário de 50 folhas (capa-dura – brochura)
5 lápis pretos apontados (Não será permitido o uso de lapiseira)
1 apontador (com depósito)
1 jogo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores)
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
1 caixa de giz de cera (grande)
1 caneta esferográfica azul / preta
1 borracha
1 tesoura de ponta arredondada
1 estojo (3ou 4 repartições)
1 régua de 30cm
1 régua de 15cm
1 cola bastão grande (40g)
1 cola líquida grande
1 pasta plástica com ferragem – azul (com 10 plásticos em cada)
1 flauta doce – tipo Germânica – Yamaha (marca opcional)
2 canetas marca texto (Sugestão: Faber Castell)

Os materiais de uso pessoal deverão ser devidamente identificados na parte externa com nome
completo.
MATERIAL DE USO COLETIVO A SER USADO EM ARTES VISUAIS E OUTROS TRABALHOS:














100 folhas de sulfite
10 envelopes pardos (25 x 35 cm)
1 bloco de papel canson A4 (branco)
2 gibis novos
1 pote de massa de modelar 500g (Sugestão: Uti Guti)
1 caixa de tinta guache (6 cores – Sugestão: Acrilex)
1 pincel chato Nº6
1 revista para recorte
15 sacos Zip grande (de supermercado)
1 caneta de retroprojetor
1 pacote de perfex (de supermercado)
1 pacote de Lumi Color A4 (sulfite fosforescente)
1 bloco de papel ecocores textura (Sugestão: Nova Print)

Os materiais de uso coletivo não necessitam de identificação.
LIVROS:
Livro de Espanhol
Os responsáveis interessados poderão adquirir o livro na
Nuevo Recreo 3 - Terceira Edição
Secretaria do Colégio, conforme comunicado via agenda,
Editora Santillana
somente em Fev/16
3º ano do Ensino Fundamental
LIVROS PARADIDÁTICOS:
Os livros paradidáticos serão solicitados bimestralmente e sua aquisição é indispensável.
DICIONÁRIO:
Michaelis – Dicionário Escolar Língua Portuguesa – Ed. Melhoramentos ou similar
Observações:
 O Material Didático Objetivo será entregue ao aluno bimestralmente.
 O uso do uniforme é obrigatório (o calçado tênis também faz parte do uniforme).
 O responsável deverá repor o material de uso pessoal do aluno conforme necessidade. Outros
materiais (argila, isopor, cartolina, etc.) serão solicitados posteriormente, no decorrer do ano
letivo.

