LISTA DE MATERIAL – 2019
Fundamental I - 3° ano

1 estojo com zíper com três divisórias;
ATENÇÃO
3 lápis preto HB nº 2 ou 1 lapiseira com refil ponta nº 07;
1 caneta azul e preta – escreve e apaga (preferência pilot)
1 borrachas branca, pequena e macia;
Essa lista é parcial, ao longo
1 apontador com depósito;
do ano outros materiais serão
1 caixa de lápis de cor – 36 cores;
solicitados de acordo com a
1 tubos de cola bastão grande;
necessidade de nossos projetos.
1 tubo de cola líquida grande;
1 tesoura escolar sem ponta (com nome gravado);
1 caixa de guache – 12 cores;
1 pincel chato n° 10;
1 avental ou camiseta velha para aula de artes maior que o tamanho do aluno;
1 régua 30 cm;
1 caderno grande, de capa dura, brochura, 48 folhas cor vermelho (ou encampado de vermelho)
1 caderno grande, de capa dura, brochura, 48 folhas cor amarelo (ou encapado de amarelo)
1 caderno grande, capa dura, espiral 1 matéria (pode ser de personagem)
1 pasta de plástico fina com elástico amarela para envio da tarefa de casa;
300 folhas de sulfite;
1 bloco de desenho tamanho A4 – 120 g/m2; (Canson)
1 plástico leitoso azul escuro para a carteira tamanho 50x60 (Uso obrigatório)
1 flauta doce marca Yamaha ou Giannini modelo germânica. (Uso obrigatório nas aulas de música)
1 pasta com grampo e trilho amarela form. 235 mm x 325 mm.
4 envelopes branco tamanho ofício. (não colocar nome)
4 refis de cola quente fina
•
•

Livro de caligrafia NO CAPRICHO C – Ano: 3º ano - ISBN: 978-85-8392-049-6
Livro: E algo aconteceu naquele dia... – Autor Jonas Ribeiro – Ed. Do Brasil – ISBN

9788510051170
Uso pessoal – Material deve permanecer na bolsa
1 caixa de lenço de papel;
Toalhinha com o nome bordado para o lanche.
1 garrafinha de plástico para água com etiqueta contendo nome e turma.

ORIENTAÇÕES GERAIS
28 de janeiro – Reunião de pais (sem a presença dos alunos) Horário será divulgado no site.
Início das aulas 29/01/2018
Período da manhã – 7:00 às 11:40
Entrada - abertura do portão às 7h até às 7h15
Saída - abertura do portão às 11h40 até às 12h
Período da tarde – 13:00 às 17:40
Entrada - abertura do portão às 13h até às 13h15
Saída - abertura do portão às 17h40 até às 18h
Todos os alunos deverão vir ao colégio DIARIAMENTE devidamente uniformizados (uniforme completo: camiseta/
calça/bermuda e blusão). Todas as peças do uniforme deverão estar com o nome completo;
Loja de uniformes: AR UNIFORMES (Rua: Otelo Augusto Ribeiro, 796 Tel: 2552-0057.

