
 

 

 
 

                                                Ensino Fundamental Anos Iniciais – 3° Ano 
 

MATERIAIS INDIVIDUAIS PARA O USO DIÁRIO - CONFORME HORÁRIO ESCOLAR 

06 cadernos grandes (96 folhas), capa dura, com pauta, encapados para: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
Geografia, História, Produção Textual/Literatura/Inglês. 
01 caderno grande de desenho com capa dura, sem pauta e sem folha de seda. 
01 Gramática – Descobrindo a Gramática 3, 3° ano/Gilio Giacomozzi, Gildete Valério, Geonice Valério. ̶ 1ª ed. ̶ São 
Paulo: FTD, 2021. (USO OBRIGATÓRIO) 
01 dicionário de Língua Portuguesa. 
01 dicionário de Língua Inglesa. 
01 estojo completo (lápis preto, borracha, cola, tesoura sem ponta, marca texto, apontador com reservatório e régua 
de 30cm).  
01 caixa de lápis de cor – 24 unidades. 
01 garrafinha de água - identificada. 
01 jogo de canetinha hidrocor, fina - 12 cores. 
01 jaleco branco – para uso no laboratório de Ciências. 
01 pasta Brasil transparente e com elástico – permanecer na mochila diariamente.  
 
MATERIAIS PARA O ALUNO TRAZER NO PRIMEIRO DIA DE AULA (01/02/2022)  

01 jogo pedagógico educativo – Tangram, multiplicação ou divisão (*para ficar no Colégio). 
01 revistinha em quadrinhos (*para ficar no Colégio). 
01 revistinha passatempo educativo – apropriado para a faixa etária – Sugestão: Picolé (*para ficar no Colégio). 
01 livro de história, apropriado para a faixa etária (*para ficar no Colégio).  

01 caixa de Material Dourado pequena (*para ficar no Colégio). 

  *Materiais que farão parte do acervo da sala de aula. 

Os materiais acima deverão ser entregues etiquetados com: nome do aluno,  3° Ano – Fundamental                 

Anos Iniciais e turno. 

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES - DATA DE ENTREGA: 10/02/2022. 

Horário de entrega: 7h30min às 11h e de 13h30min às 17 horas. 

 
• 500 folhas de papel A4. 

• 100 unidades de palito de picolé, ponta redonda, 
cor natural. 

• 01 pacote de palito de picolé, ponta redonda, 
colorido. 

• 20 palitos de churrasco. 

• 50 cm de feltro – vermelho. 

• 04 unidades papel cartolina – branca. 

• 04 unidades papel cartão – laranja. 

• 01 pincel chato, médio, cabo longo - n° 08. 

• 01 pincel chato, médio, cabo longo - n° 10. 

• 01 rolo de barbante colorido – pequeno. 

• 04 unidades papel color set – preto. 

• 04 unidades papel color set – verde. 

• 02 lixas grossa. 

• 04 unidades papel crepom – marrom. 

• 04 unidades de papel laminado – verde. 

• 01 pacote de papel color set A4 – cores variadas. 

• 100 folhas de A4 (Sugestão: Creative Paper, 
Filipinho e Canson). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• 01 caixa cola colorida - 4 unidades. 

• 500 ml de cola branca. 

• 20 folhas A3. 

• 02 potes de 250 ml tinta guache – verde. 

• 03 placas de EVA com glitter – preto. 

• 03 placas de EVA com glitter – verde. 

• 03 placas de EVA – marrom. 

• 02 rolos de fita PVC transparente larga. 

• 02 rolos de fita crepe estreita. 

• 02 durex colorido. 

• 05 sacos de plástico transparente. 

• 02 canetas hidrográficas grossa (preta). 

• 02 canetas hidrográficas grossa (azul). 

• 10 toucas descartáveis com elástico. 

• 01 rolinho para pintura. 

• 01 pacote de balão nº 09 – branco/azul. 

• 02 tintas para tecido – cores variadas. 

• 01 Papelão Panamá Natural. 

Observações importantes: 

• O CSCJ viabiliza o pagamento de uma taxa no valor de R$ 210,00 referente aos MATERIAIS 
COMPLEMENTARES. Interessados favor procurar a tesouraria do colégio.  

• Os primeiros dias letivos são destinados ao acolhimento e socialização dos estudantes. Sendo assim, nesses 
dias  não receberemos materiais. Fique atento a data de entrega. 

• O material de uso individual deverá ser reposto durante o ano letivo. 

•  Livros didáticos: venda no site da FTD – www.ftdcomvoce.com.br 

• Início das aulas – 01/02/2022. 

http://www.ftdcomvoce.com.br/

