Lista de Material
3º ano - Ensino Fundamental 2020
MATERIAL DE USO DIÁRIO E INDIVIDUAL
 1 caixa de lápis de cor 24 cores- (sugestão da marca





Faber Castell – Lápis de cor 2 4 c o r e s 3 c a r a s e
3 cores)
1 jogo de canetinhas hidrográficas 12 cores.
1 estojo completo contendo: 2 lápis preto nº 2, 1
borracha (branca macia), apontador com depósito,
1 tubos de cola bastão, e 1 régua de 20cm.
1 tesoura com ponta arredondada (sugestão da
marca Mundial)
1 mini dicionário escolar (atualizado) da Língua
Portuguesa ( sugestão Houaiss / Aurélio)
1 Flauta Doce Germânica (com nome marcado)
1 caderno pautado para música – pequena
1 camiseta branca (adulto) para pintura




 2 cadernos universitários - espiral de capa dura
com 96 folhas ( com pauta)

 Material para reserva da sala:












4 tubos de cola bastão,1 tubo de cola líquida, 8
lápis preto nº2, 2 borrachas brancas macia, 2
apontadores com depósito, 1 caneta verde.
4 caixas de lenço de papel
15 sacos plásticos com furo tamanho ofício ( A4)
500 folhas de sulfite – A4 / Chamex Office 75g/m²
1 bloco ecocores moldura 35 folhas. 7 cores
Novaprint.
1 rolo de fita crepe
Massa de modelar (UTI GUTI – 2 potes de 140gr
– qualquer cor)
1 caixa de tinta Dimensional com 6 cores Glitter –
20 ml – sugestão Acrilex
10 saquinhos (ZIPLOC – 28X20 ) para guardar
jogos ( marcar nome em cada saquinho)
2 gibis
1 livrinho Passatempo

OBSERVAÇÕES:
 Todo material de uso pessoal e uniforme deverá
ter o nome completo do aluno.
aluno
deverá
trazer
todo
material
solicitado no 1º dia de aula.
É de responsabilidade do aluno, manter o estojo
completo diariamente e manter em casa materiais
para a realização das tarefas como caneta
hidrocor, lápis de cor, etc.
Para alunos do período integral- 1 caderno espiral
de 100folhas
As aulas terão início no dia 27 de janeiro, segundafeira.
A 1ª reunião, para apresentação do corpo docente será
marcada no início das aulas.
Horário de aulas – 2ª à 6ª feira das 13h às 17h30/
18h20

 O







ATENÇÃO
 O Material Pedagógico - Objetivo/Cambridge
valor total - R$ 1.998,00 (um mil, novecentos e
noventa e oito reais) que poderá ser pago:

Datas de vencimento:
1º Semestre – 06/01/2020-R$ 499,50
e 05/02/2020 -R$ 499,50
2º Semestre –05/06/2020-R$ 499,50
e 06/07/2020 -R$ 499,50

 Pasta com elástico:
*1pasta vermelha ( para inglês),
*1 pasta azul (para arquivar provas),
*1 pasta transparente ( para lição de casa),
*1 pasta verde ( para uso dos jogos)
obs.: apenas para alunos novos, mais 1 pasta
transparente
Sugestão de papelaria no Ipiranga:
* Papelaria do Mágico – tel. 3208-0207 – Rua Luís Gama, nº 883 - Cambuci
www.colegiodompedro.com.br

Funcionamento da secretaria
2ª à 6ª feira das 9h às 18h.
2274-8575 ou 2063-2463

