
Lista de Material -2020 / 3º Ano do Ensino Fundamental 

Material que deve ficar com o aluno:  

01 caderno universitário -10 matérias  

01 caixa de lápis de cor (12 cores)  

01 apontador com depósito  

06 lápis grafite nº 2  

01cola gel 2 bicos  

01 régua de 30 cm  

01 tesoura sem ponta  

01 estojo  

02 canetas (preta, azul)  

02 canetas marca texto   

01 pasta plástica com presilha (romeu e julieta) 
com 10 plásticos  

01 pacote de etiquetas de identificação  

01 kit Ecolápis de escrever – Graphicolor  

01 conjunto de canetas hidrocor  

01 bloco de canson A4   

01 bloco de papel criativo  

01 bloco de papel textura visual  

01 tubo de cola grande – branca ou gel 

01 pacote de papel dobradura – 12x12  

01 folha de papel color set  

01 folha de papel cartolina branca  

01 jogo de dama  

03 gibis  

02 revistas velhas  

01 folha de papel crepom  

01 bloco de post-it (76x76mm)  

 Livros : 

Apostila Positivo (adquirida na escola) 

 PROVIDENCIAR AGENDA ESCOLAR- 

USO OBRIGATÓRIO. 

Literatura Infantil: 

    4 livros – será enviado o título pela professora 
no início do ano  

Higiene 

Material que deve ficar na escola:  

01 dicionário de português – nova ortografia 

02 pacotes de papel sulfite (A4)  

01 pacote de papel sulfite colorido  

50 folhas de linguagem  

10 folhas de papel almaço  

10 sacos plásticos com 4 furos  

01 placa de E.V.A fantasia (com glitter)  

02 placas E.V.A  (liso)  

01 caderno de desenho - alunos novos  

05 folhas de papel kraft  

01 rolo pequeno de barbante     

01 tela de pintura tamanho A4  

01 cx. de guache – 6 cores  

01 pincel cerda sintética – ponta grossa  
pincel cerda sintética – ponta chata  

Uma nécessaire contendo 01 toalha de rosto  

pequena e 1 garrafa squeeze  

INÍCIO DAS AULAS – 27/01/20 



 Os materiais devem ser entregues etiquetados com o nome da criança.  

UNIFORME – o aluno deverá vir uniformizado a partir do 1º dia de aula (1º ano do Ensino 

Fundamental 1 até 3ª série do Ensino Médio Regular e Técnico) 

• Nina Agostini Confecções – Rua Sensitiva, 14 – Jardim das Flores  - 3681-0920

• Gabigabá Uniformes – Rua Vicente de Carvalho, 67  Bela Vista – 3681-7073

DATA DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 27/01/2020 
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