LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
Fundamental I – 3º ano

10 folhas de papel almaço quadriculado
1) 1 cola de EVA
1 pacote de papel CANSON colorido A4
1 cartolina decorada
300 fls de papel sulfite (branco) – CHAMEQUINHO – 75g/m²
2 rolos de fitas crepe Kraft
2 folhas de EVA ( verde e azul ou preto)
1 tubo de cola líquida 90g
2 gibis
2 revistas coquetel picolé (diferentes)
2 tesouras sem ponta
2 folhas de papel cartão
1 caixa de giz de cera
1 folha de papel laminado (prata/dourado)

3) Matemática
1 caderno Quadriculado capa dura brochura TILIBRA ou
Credeal (10mmx10mm)
4) Língua Portuguesa
1 dicionário Aurélio Junior
1 caderno capa dura brochura caligrafia TILIBRA linha fina
1 caderno capa dura brochura linguagem TILIBRA

2 marcadores para quadro branco (azul/preto) PILOT/BIC
1 EVA decorado

5) Música, Religião , Filosofia e Inglês
Livro Shine On 3 / Oxford (Blulivro)
1 caderno pequeno capa dura brochura 96 folhas
1 pandeiro
1 flauta doce soprano GERMANICA (YAMAHA)

2 bastões cola quente (fino)
1 fita de cetim (0.6mm)
1 monobloco pequeno

6) Ciências
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas

2) Penal ou estojo, lápis, borracha, apontador e régua de 15 cm
1 pasta brasil pequena com elástico
1 estojo de canetinhas 12 cores
1 caixa de lápis de cor 12 cores
2 colas em bastão
1 pasta preta para portfólio com 100 plásticos
1 marca texto
1 mt de tecido decorado
1 pote tinta branca 250 mil guache
1 pacote de balão n°7 – São Roque

7) Geografia e história
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas

8) ) Alunos do Integral:
Creme dental, escova de dente, toalha de mão.
Caderno 48 folhas pequeno brochura.

OBSERVAÇÕES:
 O livro integrado Positivo e o Livro de Inglês Oxford estarão disponíveis nas Livrarias Blulivro;
 Todo o material escolar e uniforme deverá constar o nome completo do aluno com caneta permanente em local visível desde o
primeiro dia de aula;

 Entregar o material escolar nos dias 01 e 02 de fevereiro, diretamente para o professor.
 As marcas sugeridas têm por base qualidade do material e visam atender as atividades específicas desenvolvidas no decorrer do
ano letivo.

 De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano, para
evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.

 Todos os materiais solicitados se destinam ao uso pedagógico do aluno;
 Uniforme escolar é de uso obrigatório diário. Lojas autorizadas: Loja Marly (Rua dos Caçadores) e Blubel (Bairro da Velha).
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