COLÉGIO EFRAIML - Lista de Material 3º ano
Uso pessoal
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estojo
apontador com deposito
lápis de grafite preto
borrachas
caixa de lápis de cor
caixa de canetinha hidrocor ponta grossa
caixa de giz de cera grosso
tesoura sem ponta
tubo de cola branca bastão
pasta plástica tamanho A4
pincel nº 16
caderno de desenho grande com 96 folhas com margem
caderno de brochura capa dura grande com 96 folhas(não será permitido caderno de espiral )
caixa de tinta guache
canetas Azul/ Preta / coloridas
corretivo
Toalha de rosto ( aula de Educação Física )

01 Garrafinha de água ( aula de Educação Física
01 régua de 30 cm
01 dicionário de português

)

Uso Coletivo
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pacote de sulfite colorido com 100 folhas na cor AMARELA
caixas de massa de modelar
jogo educativo da faixa etária do aluno (ex: cores, formas, quebra-cabeça, memória)
Gibis
livros da faixa etária da criança
tubos de cola branca de 100 ml
sacos plástico transparente tamanho A4
folhas de almaço com pauta
Folhas de E.V.A coloridas
Folhas de E.V.A fantasia
metros de T.N.T branco
metros de T.N.T roxo
pacotes de papel Lumipaper Tamanho A4
pacotes de papel canson branco Tamanho A4
pacotes de papel criative (color set) Tamanho A4
folhas de linguagem
fitas crepe
fitas dupla face
rolinhos de fita metaloide
refis de cola quente
OBSERVAÇÃO:
**Será solicitado algum material para as aulas de Artes durante o decorrer do ano ;
**Todo o material extra será solicitado com antecedência pelo professor.
** Todos os materiais de uso pessoal dera conter o nome completo do aluno

Reunião de pais 28/01/2020 – Horário início as 13:30 Retorno das aulas 03/02/2020
Entrega dos materiais de uso coletivo no dia 29/01/2020
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