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LISTA DE MATERIAL/2019: 3º ano do EF I 
 
* 01 caderno de brochura pequeno, de folhas brancas, sem estampa (para comunicados 

diários entre família e escola). 

* 01 apontador com depósito. 

* 04 bastões finos de cola quente. 

* 01 bloco colorido – color set. 

* 02 borrachas macias. 

* 04 cadernos de brochura grandes, pautado de 100 folhas, para tarefas e atividades em classe. 

* 01 caderno de caligrafia pequeno. 

* 01 caderno de desenho grande, sem margem, de 100 folhas, para a aula de Arte. 

* 01 caixa de lápis de cor. 

* 02 canetas esferográficas azuis e vermelhas. 

* 50 cm de feltro. 

* 01 compasso. 

* 01 dicionário de Inglês / Português. 

* 01 dicionário de Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia (Aurélio). 

* 01 esquadro. 

* 01 estojo. 

* 01 estojo de canetinhas hidrocor. 

* 01 fita dupla face e 01 fita durex grande. 

* 800 folhas sulfite – A4. 

* 01 folha de Color Set colorido. 

* 01 folha de papel espelho. 

* 04 lápis pretos nº 2. 

* 04 pastas de papelão brancas, com grampo. 

* 01 régua de 30 cm. 

* 01 tesoura sem ponta e 01 tubos de cola branca 90g. 
 

☺ Kit de higiene pessoal: 01 nécessaire contendo: 01 toalha de mão com nome, 01 

sabonete, 01 escova de dentes, 01 creme dental, 01 frasco pequeno de álcool gel, 01 flanela, 02 

centos de copos descartáveis ou 01 caneca de alumínio com nome gravado, para água, de uso 

diário. 

Obs.: Todo material deve ser etiquetado com o nome completo do(a) aluno(a). 

Volta às aulas: 28/01/2019 – 2ª f. 
 

Hoje é dia de semear coisas boas! 

Já já a gente colhe!!! 

 
 

Bem-vindo ao Colégio Millennium / 2019. 

 


