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Lista de material para novos Alunos – 2021 - 3rd grade

MATERIAL DE USO PESSOAL
( ENTREGAR EM SACOLA SEPARADA COM IDENTIFICAÇÃO)

1 estojo 
2 apontadores 
4 borrachas  
4 lápis grafite 
1 conjunto de canetinha com 12 cores 
1 caixa de lápis de cor com 24 cores 
4 tubos de cola bastão 
1 tubo de cola branca líquida 
1 tesoura sem ponta 
2 cadernos brochuras de 96 folhas 
1 dicionário  
1 régua de 30cm 
1 fita métrica 
1 kit de sólido geométrico 
1 ábaco vertical 
1 calculadora simples 
1 pasta polionda azul ou amarela 
1 pasta plástica transparente pequena 
1 caneta marca texto 
1 caixa de giz de cera 
1 pincel grosso  
1 camiseta usada para pintura com nome 
1 pen drive 
4 saquinhos zip )



2 cartolinas  
2 folhas de color set amarelas 
2 folhas de color set roxas 
2 folhas de color set verdes 
1 folha de EVA verde 
2 folhas de papel dobradura laranja 
2 potinhos de lantejoula grande 
1 potinho de tinta acrílica laranja para pintura em tela  
2 pacotinhos de massa de biscuit  ( 1 laranja, 1 verde) 
1 tela para pintura 20x30 
1 pote de guache 250ml branco 
3 folhas de seda branco 
10 saquinhos tamanho A4 
1 pedaço de retalho colorido 
1 rolo  de durex largo transparente 
1 rolo de durex estampado 
1 rolo de fita crepe 
1 metro de tecido cru 
1 rolo de fita de cetim verde- estreita  
1 rolo de fita de cetim verde- larga   
6 envelopes pardos A4 
1 pacote de color set colorido A4 
1 pacote de canson A4 
6 romeu e julieta (prendedor de folha) 
10 botões grandes 
10 pares de olhos articulados grandes 

MATERIAL – DESENVOLVIMENTO DE CRIATIVIDADE
( ESSE MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE
 EM OUTRA SACOLA  COM IDENTIFICAÇÃO)
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