
Lista de Material – 2020 – 3º ANO 

 03 cadernos brochura pequeno azul (capa dura) 48 folhas

 01 caderno criativo azul (capa dura) 96 folhas

 02 pastas classificador grande com trilho azul (tarefas e avaliações)

 01 minidicionário de Português – Novo Acordo Ortográfico (sugestão: dicionário Silveira Bueno 

Editora Global).

 02 pastas catálogo (com 30 plásticos)

 10 plásticos – envelope grosso 4 furos

 30 grampos de trilho metal

 02 tubos de cola branca 110g.

 01 tesoura sem ponta

 01 Régua 30 cm

 10 folhas de papel almaço.

 1 caixa de gizão de cera caras&cores

 3 pacotes de 500 folhas de sulfite A4 – 210 x 297 mm (sugestão: Chamex).

 2 pacotes de sulfite 100 fls A4 (1 amarelo e 1 marfim

 1 bloco Max desenho A4

 1 papel criativo Max colorset A4

Materiais de Arte: 

 1 caixa de 12 cores tinta aquarela

 1 forma de gelo plástica (para misturar tinta)

 1 caderno cartografia desenho 96 fls – A4

 1 pano multiuso (para limpar pincel)

 1 copo plástico “duro”(tipo requeijão) vazio

* Materiais que deverão trazer na mochila no 1º dia de aula: 

*1 estojo 

*4 lápis pretos nº 2 

*1 borracha grande (macia) 

*1 apontador com coletor 

*1 caixa de ecolápis caras&cores – 24 cores. 

Material de Música: 

01 flauta doce (soprano Yamaha ou Hering – dedilhado barroco). 

LIVROS ADOTADOS PARA 2020: 

Inglês: Kid’s Web (3º Ano) 

Espanhol: Ventanita 3 (Editora Santillana Español) 

Os livros de Inglês e Espanhol serão vendidos na escola a partir do dia 10 de fevereiro de 2020, 

das 8h00 às 15h00. 

TODOS OS MATERIAIS ESCOLARES DEVERÃO SER ETIQUETADOS COM O NOME DO ALUNO E 

ENTREGUES NO COLEGIO NA SEMANA DO DIA 20 A 24 DE JANEIRO. 

Início das aulas: 28/01/2020 (terça-feira). Horário: 07h10 às 12h30. 


