Lista de Material 2018 - 3º ano
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cx lápis cor (sugestão Faber Castell)
caneta hidrocor (sugestão Faber Castell)
cx tinta guache c/12 cores (sugestão Faber Castell)
caneta marca texto
lápis de escrever (sugestão Faber Castell)
borrachas
apontador c/ depósito lápis comum (sugestão Faber Castell)
colas brancas 110 gramas (sugestão tenaz)
fita crepe 18x50 metros
durex 12x30 metros (de celofane que é mais fácil cortar)
dicionário escolar português nova ortografia (sugestão Aurélio, por ser mais completo)
dicionário escolar inglês (sugestão Michaellis , por ser mais completo)
envelopes A4 branco
flauta doce para aula de música (sugestão Maped)
blocos de fichário A4 branca 96fls
fls sulfite A4 branca (Sugestão Chamex)
fls sulfite A4 colorido
bloco criativo Romitec 325mmx235mm 120 gramas c/32 fls
bloco lumi paper A4 120 gramas c/24 fls (sugestão Foroni)
bloco canson A4 c/20 fls branco ou creme
cadernos brochurão capa dura 96 fls (qualquer modelo)
cadernos brochurão 50 fls (qualquer modelo)
caderno de caligrafia
caderno pequeno brochura capa dura 96 fls
caderno cartografia sem seda capa dura
caderno brochura pequeno - 96 folhas (vermelho) para recado
caderno quadriculado pequeno capa dura 1cm x 1cm 96 fls
caderno música grande capa dura 96 fls
pincel chato fino ref 815 (Tigre ),054 (Acrilex) nº 04 ou 06
pincel chato grosso ref 815 (Tigre), 054 (Acrilex) nº 10 ou 12
tesoura escolar sem ponta (na Regis você encontra para canhoto)
régua 30 cm reforçada
estojo c/ duas repartições
refil cola quente grande (grosso)
durex colorido (mermelho e azul)
durex largo transparente (45cm X 45cm)
Papéis
folhas E.V.A liso (cores sortidas: amarelo, azul, verde,vermelho e preto)
folhas E.V.A estampadas
folhas E.V.A. com gliter ((vermelho, prata e dourado)

* Favor identificar todo o material com etiquetas ou caneta permanente.
* Os livros a serem adotados serão encomendados pela escola e posteriormente comunicado ao pais.

