RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA 2021
(com entrega para o primeiro dia de aula)
3°ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I
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Discriminação do Material

Caderno de caligrafia pequeno
Caderno brochura pequeno – 48 folhas (Inglês e educação física)
Caderno de desenho grande – 48 folhas – capa dura
Caderno brochura grande – 96 folhas
Pasta fina com elástico (azul ou amarela)
Folhas de papel almaço
Folhas de papel vegetal
Régua de 30 com
Folhas de papel crepom
Folhas de E.V.A. (01 em cor lisa e 01 plush (azul, rosa, vermelho, lilás, roxo, branco,
amarelo, laranja)
Pacotes (100 folhas) de sulfite branco e colorido (cor opcional) ou 500 folhas no pacote
fechado.
Colas líquida de 90g
Colas bastão grande
Pincel chato n° 12/14/16
Folhas color set (cores diversas)
Rolinho pequeno de espuma para pintura
Caixa de guache
Pacote pequeno de argila
Godê pequeno para aquarela de plástico
Caixa de Massa de Modelar
Penal completo contendo:
Penal 1: 1 caneta marca texto, 1 caneta azul, 1 caneta verde ,1 caneta preta,2 lápis de
escrever, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor (12 cores), 1 tesoura (Tramontina
ou mundial) sem ponta,1 caixa de caneta hidrográfica 12 cores.
A reposição deverá ser feita de acordo com o uso individual de cada aluno.
MATERIAL DE USO PESSOAL E DIÁRIO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO:
Garrafinha para água (tipo squeeze)
Mochila (o tamanho deve ser compatível com o das pastas e dos livros didáticos)
Toalha americana ou guardanapo de tecido para a higiene do lanche
Lancheira
Kit de higiene para escovar os dentes

Rua Tenente Isaias Branco de Araújo, 420 – Vila das Belezas – São Paulo – SP – CEP. 05841-150
Fone: (11) 2371-5759
E-mail: contato@xiidejulho.com.br e tempogradual@xiidejulho.com.br

