
 
 

 
 
 
  

3º  ano - ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

Queridas famílias, 

Ao providenciar a lista, é sempre importante reaproveitar o material do ano anterior.             

Especialmente neste ano! Sugerimos realizar uma checagem na lista a seguir, verificando apenas o              

material que deva ser reposto ou complementado. Reaproveitem também os cadernos de 2020.             

Eles podem ser marcados com uma dobra para separar o início dos registros do novo ano e manter                  

as páginas usadas no ano anterior, sem nenhum problema. Eventuais necessidades para os             

projetos, serão solicitadas posteriormente.  

Os materiais de uso individual de seus filhos, enviados para 2020, poderão ser retirados              

durante o mês de janeiro, a partir do dia 4/01/2021, pela secretaria do Colégio, facilitando assim, a                 

verificação dos itens a serem adquiridos. 

 

Atenção: 

● Os materiais deverão permanecer em casa até a definição da data do retorno das aulas               

presenciais. 

● TODOS os materiais e pertences dos alunos deverão estar IDENTIFICADOS; 
● No uniforme, na mochila e no avental, o nome do aluno deverá estar BORDADO OU ESCRITO                

COM CANETA PARA TECIDO. 
● TODOS os materiais deverão vir separados (em sacolas ou embrulhados), identificados por            

disciplina e nome do aluno.  

 

REUNIÃO DE PAIS 
Dia 23 de janeiro de 2021, às 9h*. 

 
INÍCIO DAS AULAS 

Dia 25 de janeiro de 2021. 
 

 
*Enviaremos, posteriormente, mais informações sobre a Reunião de Pais e o início do ano 

letivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
3º  ano - ENSINO FUNDAMENTAL I 

Ano Letivo - 2021 

Qtde  Material de Higiene 

01  Bolsa tipo nécessaire contendo: 01 escova de dente com protetor de cerdas, 01 fio dental e 01 pasta de dente 

Qtde  Material de Classe 

01 Estojo grande com zíper (3 divisórias), se possível, não de lata e nem de plástico, completo com os itens logo abaixo, na cor 
cinza clara, já acondicionados 

03 Borrachas brancas macias, com capa, sem perfume (sugestão: FABER CASTELL - TK plast média)  

10 Lápis pretos grafite nº2 (sugestão: FABER CASTELL) (reposição assim que necessário) 

02 Apontadores com depósito (sugestão: FABER CASTELL) 

01 Caixa com lápis de cor - 24 cores, com nome em cada lápis (sugestão: FABER CASTELL) 

01 Tesoura pequena sem ponta com NOME GRAVADO (sugestão: MUNDIAL OU TRAMONTINA)  
OBS: Existe tesoura própria para canhotos, veja com o vendedor 

03 Tubos de cola bastão 40g (sugestão: PRITT)  

02 Canetas marca-textos amarelas 

01 Régua acrílica 30cm transparente 

01  Caderno de desenho A4 - 96 folhas (sem pauta e sem margem) 

03 Cadernos universitários capa dura 96 fls espiral (sem picote e sem desenho) 

01  Caixa de caneta hidrocor 12 cores - com nome em cada caneta. 

01  Caixa plástica transparente tam. 405mm x 290mm x 122mm (sugestão: PLÁSUTIL ou PLEION) respeitar a medida 

01  Caixa de massas para modelar 06 cores  (sugestão:  SOFT FABER CASTELL) 

01  Sacola Ecológica retornável (para ficar na mochila) 

01  Pasta de plástico fina A4 com elástico  

10 Plásticos com 4 furos A4 

01  Jogo pedagógico (de acordo com a idade) 

01 Bloco adesivo  tam. 76mm x 102mm (sugestão: POST-IT) respeitar a medida 

Qtde  Material de Língua Portuguesa 

01  Dicionário da Língua Portuguesa - sugestão: Mini Aurélio - O dicionário da Língua Portuguesa. Ed. Positivo (caso tenha 
outro dicionário poderá usar, não é necessário comprar) 

02  Gibis (em bom estado) 

02  Revistas (em bom estado) 

01  Revista Picolé - Passatempos Educativos (adequada para a faixa etária) 

Qtde  Ciranda de Livros 

01 Livro de história (enviaremos sugestões de títulos posteriormente) 

Qtde  Material de Matemática 



01  Calculadora simples 

01  Material dourado (identificado com nome) 

Qtde  Material de Arte  *Favor colocar em sacola separada do material de sala 

Para alunos rematriculados para 2021: verifiquem  o material devolvido para reaproveitar para 2021. 

01  Avental azul com nome bordado ou escrito no bolso (adquirido na malharia - obrigatório)  

01  Apontador com depósito que abra e feche com facilidade (colocar na 1ª divisória do estojo) 

01  Bloco de papel canson A4 branco 180g com 20 folhas - SOMENTE PARA ALUNOS NOVOS 

01  Borracha macia com capinha (colocar na 1ª divisória do estojo) 

01  Caixa de big canetas hidrográficas com 6 cores (colocar na divisória do meio do estojo) 

01  Caixa de lápis de cor aquarelável de 12 cores (colocar na 3ª divisória do estojo) 

01  Caneta Pilot permanente preta com ponta média (colocar na 1ª divisória do estojo) 

01  Estojo grande com zíper (3 divisórias), se possível, não de lata e nem de plástico 

02  Folhas de papel Kraft 66x96 cm -  SOMENTE PARA ALUNOS NOVOS 

02  Lápis grafite 6B (colocar na 1ª divisória do estojo) 

01  Tesoura escolar ponta arredondada (colocar na 1ª. divisória do estojo) 

01  Pasta A4 transparente com elástico  

01  Pacote de papel criativo 8 cores 75g 21x29 cm com 32 folhas - SOMENTE PARA ALUNOS NOVOS 

01  Pacote de papel moldura 7 cores 110g 23x32 cm com 35 folhas (sugestão: EcoCores Moldura Novaprint) - 
SOMENTE PARA ALUNOS NOVOS 

01  Pacote de papel multiformas 12 cores -110g/m² -230x320mm com 24 folhas (sugestão: ECOCORES NOVAPRINT) - SOMENTE 
PARA ALUNOS NOVOS 

01  Massa para modelar soft 150g branca (sugestão: Acrilex)  

01  Caixa de cola relevo 20 g com 6 cores (sugestão: Acricor Acrilex) - SOMENTE PARA ALUNOS NOVOS 

01  Caixa de Têmpera Guache Show Color tampa com pincel com 6 cores (sugestão: Acrilex) - SOMENTE PARA ALUNOS NOVOS 

01 Rolinho de lastex 10 m de qualquer cor (encontrado em lojas de Armarinhos e Aviamentos) - SOMENTE PARA ALUNOS 
NOVOS 

Qtde  Material Maker 

01  Caixa de massa para modelar 90 gramas - com 6 cores sortidas (sugestão: Acrilex Soft) 

02  Pilhas AA novas  

01 
metro  

Velcro (as duas partes) 

Qtde  Material de Língua Espanhola 

01  Caderno universitário capa dura 96  folhas espiral 

01  Pasta com aba e elástico - polipropileno Ofício - 40mm 

Qtde  Material de Língua Inglesa 



 

 
Sugestão de locais para a compra do material e uniformes 

 
 

 
Obs.: Essas papelarias já possuem nossas listas de material. 

 
 

 

  

01  Caderno universitário capa dura 96 folhas espiral  

01  Pasta com aba e elástico - polipropileno Ofício - 40mm 

Qtde  Material de Língua Japonesa 

01 Caderno de caligrafia laranja (adquirido no Colégio) 

01 Caderno pequeno de brochura capa dura - 96 folhas 

01 Pasta catálogo na cor preta com 100 plásticos grossos com 4 furos A4 - já colocados 

01 Pasta com aba e elástico - polipropileno Ofício - 40mm 

01 Bloco de papel para origami 15x15cm ou 12x12cm (cores diversas) 

01 Pasta plástica fina dura transparente, com elástico, A4- azul sem desenho 

Qtde  Material de Música 

01  Flauta doce Yamaha Barroca/ capa e flauta com nome 

Para Atividade de Educação Física - Atestado Médico (Entregar até:12/02/2021) 

 
Kriativa Papelaria e Informática LTDA 

Site: www.kriativapapelaria.com.br 
Avenida Caminho do Mar, 3.360 

Rudge Ramos 
São Bernardo do Campo 

Tel. 4368-7018 
 

Papelaria Sônia 
Avenida Caminho do Mar, 3.344 

Mercado Municipal do Rudge Ramos 
São Bernardo do Campo 

Tel. 4367-2165/2160 
 

  
Malharia ITIBAN (Cocktail) 

                      (Fernando, Ivone e Marianne) 
 
 

Loja própria:   Rua Gonçalves Dias, 261- Centro - Tel.: 
4127-5169 

Atendimento também no colégio. Verificar os horários 
de plantão na secretaria. 
 
 
 


