
 
 

Colégio Sinodal Progresso 
Um lugar onde nascem os sonhos 

 
 

Lista de Materiais 2021 
 Ensino Fundamental - 3º Ano 

 
 

Materiais de uso pessoal 
• 01 caderno capa dura 96 folhas - grande 

• 01 apontador com depósito 

• 02 lápis pretos  

• 01 estojo 

• 02 borracha branca 

• 01 tesoura sem ponta, modelo simples 

(destro ou canhoto) 

• 01 régua 30 cm transparente 

• 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

• 01 cola bastão 

• 01 cola liquida 110 g 

• 02 pastas finas, com abas e elástico 

• 01 estojo de canetinhas hidrocor 

• 01 garrafa para tomar água (deverá estar  

Identificado com o nome do aluno/a) 

Materiais para serem deixados na escola 
 

• 1 cola colorida com gliter 

• 01 E.V.A com Gliter 

• 01 caixa de massa de modelar 12 cores 

• 1 pacote de folha canson colorida 

 

 
 
 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA OS RESPONSÁVEIS 
 

• TRAZER O MATERIAL NO PRIMEIRO DIA DE AULA. 

• TODOS OS PERTENCES DA CRIANÇA (guardanapos, lancheira ou mochila, lenços, garrafa 

térmica, guarda-chuva, peças de roupa e UNIFORME.) deverão estar bem identificados 

com o nome bordado ou com caneta de tecido.  

• Sempre que possível REUTILIZAR materiais do ano anterior 

• Uso obrigatório do uniforme completo.  

• O uniforme para Educação Física é tênis, abrigo ou bermuda do uniforme escolar. 

• Em caso de necessidade, vir de máscara e ter duas reservas na mochila. 

 
 

INÍCIO DAS AULAS: 22 DE FEVEREIRO    HORÁRIO 13H30MIN ÀS 17H30MIN 
Momento de acolhida no 1º dia de aula - Os responsáveis deverão deixar os filhos no portão 

principal da escola. 

 
 
 

Obs: Lista de materiais sujeita a ser complementada em julho. 

 

 

Atenciosamente, Coordenação e Professoras 

 

Lista Turno Integral (Manhã) 

IDENTIFICAR COM O NOME DA CRIANÇA 

• 1 escova de dente e creme dental ( em 

uma necessarie) 

• 1 copo para tomar água sem tampa 

• 1 Caixa de lenço de papel 

 
 

Caso não faça parte do Turno Integral, 
desconsidere esta lista. 


