
                                      LISTA DE MATERIAL 2019 
 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

INÍCIO DAS AULAS/HORÁRIOS: 

28/01/2019 

(segunda-feira) 

Manhã: das 7h45 às 12h15. Tarde: das 13h15 às 17h45. 

Importante: O aluno deverá comparecer, uniformizado e apenas com estojo. Os outros materiais presentes 
na lista serão solicitados pela professora, conforme o cronograma que será entregue no primeiro dia de aula. 

 

REUNIÃO DE PAIS 

22/01/2019 

(terça-feira) 

19h30 com a professora. 

Entrada: Rua Barão de Jaguara, 190. 
 

REUNIÃO DE PAIS – PERÍODO INTEGRAL:  
21/01/2019 

(segunda-feira) 

Às 19h30 com a equipe do período integral 

Entrada: Rua Barão de Jaguara, 190 
 

COLEÇÃO LENDO O MUNDO - SAS (SISTEMA ARI DE SÁ) 

Série Disciplinas Livros por Disciplina Materiais Suplementares 

3º ANO 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Ciências 

História e Geografia 

English (livro único) 

3 Livros Atividades Práticas de Produção Textual 



Obs: Os livros serão adquiridos direto da editora pelo colégio (comodidade e redução de custos aos pais) e serão 

entregues aos alunos, mediante a quitação das parcelas abaixo. 

1ª parcela vencimento – 15/01/2019 Boleto segue com a lista de material  
2ª parcela vencimento – Incluída na mensalidade do mês de março. 

3ª parcela vencimento – Incluída na mensalidade do mês de maio. 
 

MATERIAL INDIVIDUAL: 
 

01 pasta catálogo com 50 plásticos grossos (sugestão Yes ou 

Pascony) – tamanho ofício (produção de texto e pesquisa) 
(marcar o nome). 

 

01 livro de Literatura Infantil, adequado para a faixa etária, 
para a Biblioteca de Classe, encapado com plástico 
transparente (pode ser usado, mas em bom estado – para 
doação) não colocar nome. 

03 cadernos universitários espirais, 96 folhas, com margem 
(sem ser folha picotáveis e sem desenho na margem) (marcar o 
nome).  

 
02 pastas finas transparentes com elástico (uso diário e 
avaliações) marcar o nome 

01 tubo de cola bastão grande  20 sacos plásticos com 4 furos 

01 tubo de cola líquida – 90g (marcar o nome)  
01 Kit individual de material dourado de madeira 111 peças 
Smart Brinquedos. 

01 régua de 30 cm (marcar  o nome)  01 calculadora simples 

10 unidades de sacos plásticos (bolsas herméticas para 
alimentos) tamanho 20 x 28 

 30 etiquetas impressas com nome completo e série 

01 agenda escolar 2019 espiral, modelo diário (1 página por dia) 
 
 

1 ESTOJO ( de preferência de tecido e grande) com: 
01 régua de 15 cm transparente (marcar nome)  01 apontador com depósito (marcar nome) 
02 borrachas macias brancas ou verdes  02 canetas “grifa texto” amarelas (marcar nome) 
01 caixa de lápis com 24 cores – (marcar o nome em cada 
lápis)  01 tesoura sem ponta (gravar nome) 

03 lápis grafite nº2 – (marcar nome)  01 conjunto de canetinhas hidrográficas com 12 cores  

Obs: Repor sempre que necessário os materiais do estojo, identificando-os. 
 

MUSICALIZAÇÃO: 
 

01 Flauta Doce Soprano Germânica – Branca – Marca Yamaha 
(com nome e ano na capa e na flauta). 

 
01 envelope pardo, tamanho ofício, etiquetado com o nome do 
aluno e disciplina. 

Obs: Só será aceita a marca especificada, para garantirmos a uniformidade do som. 
 

ARTES (MATERIAL DE USO COLETIVO): Obs: Não etiquetar. Trazer em sacola separada com nome e ano do aluno na sacola após 
o inicio das aulas, conforme a indicação do cronograma que será entregue no primeiro dia de aula. 

 

01 pasta plástica com elástico (polionda) – 5cm (colocar o nome 
completo do aluno e ano) pode ser do ano anterior 

 02 lápis grafite triangular nº2 

01 caixa de lápis de cor - 24 cores (Faber Castell)  04 saquinhos de lantejoulas (rosa, azul, verde e prata) 

01 pote de tempera guache Acrilex 250ml verde claro ou azul 
claro ou branco ou marrom ou preto 

 01 borracha branca 

01 bloco criativo Romitec (folhas grossas e coloridas)   
 

INGLÊS: 
 

Minidicionário escolar OXFORD ou outro que tiver em casa, desde que esteja em bom estado (marcar o nome). 
 

MINIDICIONÁRIO DE PORTUGUÊS: Sugestão: Aurélio 2009 – novas regras ortográficas – Ed. Positivo ou outro que tiver em casa, 
desde que esteja em bom estado e com a nova ortografia. 

LEITURA ESTUDO –1º Trimestre – “Chapeuzinhos Coloridos”– José Roberto Torero e Marcus Pimenta – Ed. Companhia das Letrinhas. 

– 2º Trimestre – “Felpo Filva” – Eva Furnari – Ed. Moderna 

– 3º Trimestre – “A mulher que matou os peixes” – Clarice Lispector – Ed. Rocco 

Os materiais abaixo relacionados poderão ser adquiridos nas papelarias indicadas, que serão entregues no Colégio em 
resmas fechadas, para não amassar: 

500 folhas de sulfite A4  100 folhas de sulfite colorido 

03 folhas de EVA  01 metro de contact transparente 

50 folhas de sulfite 40  05 folhas de cartolina 

03 folhas de papel crepom   
 

    

    
 

3º ANO 

3º ANO 


