COLÉGIO MIGUEL
 Turma: 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
*** LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021 ***









































01 Mochila
01 Agenda ou caderneta de anotações
02 Cadernos grande capa dura com 96 folhas (brochura)
01 Estojo vazio
01 Régua grossa de 30 cm
Os alunos que fizeram rematrícula
02 Borrachas grandes e macias
para 2021 deverāo adquirir da lista apenas
01 Apontador com depósito
os materiais de uso individual e conforme
06 Lápis pretos nº 02
a necessidade de cada classe a professora
01 Caixa de lápis de cor com 24 cores
solicitará os materiais na época de utilizá01 Caneta azul
lo, pois devido a Pandemia Covid 19 os
01 Caneta Destaca Texto
materiais não utilizados em 2020
01 Estojo hidrográfico grosso com 12 cores
permaneceram no Colégio.
01 Estojo de giz de cera curton com 12 cores
Os alunos novos no Colégio deverāo
01 Caixa de massa de modelar com 12 cores
adquirir
a lista completa.
01 Caixa de guache lavável com 6 cores
01 Embalagem de glitter
01 Avental para pintura
01 Pincel nº 18
01 Plástico leitoso (para forrar carteira)
01 Rolo de dupla face
01 Rolo de fita crepe
03 Refil de cola quente fino
03 Refil de cola quente grosso
02 Tubos grandes de cola branca
02 Tubos grandes de cola bastão
01 Tesoura sem ponta
20 Sacos plásticos grossos – tamanho A4
01 Pasta aba elástico ofício fina – dim. 350mmx235mm
06 EVAs – lisos ou atoalhados – tamanho 60x40
03 EVAs – decorados ou glitter – tamanho 60x40
02 Metros de TNT
05 Pacotes de 100 folhas de Sulfite A4 Branca
01 Pacote de 100 folhas de Sulfite A4 Colorida
01 Bloco de Canson
01 Bloco Criativo (36 cores, diversas estampas e cores 120 grs. Formato: 230x320mm)
01 Bloco Criativo Romitec
01 Papel Kraft
20 Papéis Almaço
01 Maleta Ofício (fina) para o Projeto de Leitura
DICIONÁRIO

01 Dicionário de Língua Portuguesa – sugerimos: Michaelis – Pequeno Dicionário de Língua Portuguesa – Melhoramentos
(edição em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico)


Observações importantes:
- Todo o material ficará guardado no Colégio.
- O material completo deverá ser entregue para a professora dentro de uma sacola fechada, identificada com o
nome completo do aluno até o dia 01/02/2021, impreterivelmente.
- Outros materiais poderão ser solicitados pelos professores conforme a necessidade.
- Todos os materiais e peças do uniforme devem ser identificados com nome completo e série do aluno.

