
 

Colégio Peres 

 

                          Lista de material – 2022 
   

         3º ano - Fundamental I 
 

Início das aulas: 31/01/2022 Período: ( ) manhã – 07h às 11h50 ( ) tarde – 13h às 17h50 

 
Aluno: ________________________________________________________________________________________ 

 

 

Os materiais deverão estar etiquetados com o nome do(a) aluno(a), turma e período. 

O material abaixo deverá ser entregue nos dias 26, 27 e 28 de janeiro (junto com esta lista), no horário das 

08h às 12h e das 13h às 17h. 

 

01 agenda escolar – tamanho 22x15 ou maior - (obrigatório) 

02 cadernos grandes de capa dura (brochura) – 96 folhas 

01 caderno de desenho com margem capa dura (96 folhas) 

01 cola líquida grande (Tenaz) 

01 pasta catálogo preta A4 com 50 saquinhos 

01 pacote de refil de cola quente grossa (70g) 

01 pacote de sulfite A4 – 500 folhas (Chamex Office)  

01 pacote de papel Color Set A4 Kit Leoni 

01 caixa grande de massinha de modelar Soft (Acrilex) 

01 caixa de tinta guache com 12 cores 

01 pincel escolar 815 (Tigre) – nº 08 e 01 pincel escolar 815 (Tigre) – nº 12 

01 pacote de papel laminado colorido 

 

     Vai e volta (sujeito a reposição): 

 

01 estojo grande (não metálico)  

06 lápis HB (Faber Castell)  

01 apontador com depósito 

01 borracha FC Max (Faber Castell) 

01 tesoura sem ponta Mundial ou Tramontina (com nome gravado)  

01 pasta plástica com elástico azul – tamanho ofício 

01 régua transparente de 30 cm 

02 canetas marca texto  

01 jogo de canetinhas hidrográficas – 12 cores (Faber Castell)  

01 caixa de lápis de cor – 24 cores (Faber Castell) 

01 cola bastão grande (Pritt) 

01 kit de material dourado individual (contendo 1 cubo milhar) 

01 Jaleco branco de manga comprida com nome bordado (para uso no laboratório de Ciências) 
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OBSERVAÇÃO: Todo material em bom estado poderá ser reaproveitado: cadernos, estojo, pastas, tesoura, 

entre outros. 

 

Trazer no 1º dia de aula estojo com: 01 lápis HB, 01 apontador, 01 borracha, lápis de cor, canetinhas, 01 marca 

texto, 01 cola bastão e tesoura.  

 

   

Livros paradidáticos: 

 

1º semestre – “Os problemas da família Gorgonzola” 

Autor: Eva Furnari 

Editora: Moderna 

               
 
 
 
 
2º semestre – “Prendedor de sonhos”  

Autor: João Anzanello Carrascoza  

Editora: Scipione 

 
 
 
 
 
 
Dicionário: 
 
01 Dicionário escolar de Língua Portuguesa Michaelis (Editora Melhoramentos) - uso até o 9º ano 

 
Uniformes: 
 
Os modelos autorizados são vendidos nos fornecedores cadastrados: 

 

Uniforme Escolar – Sônia / Rogério 

Rua Gaivota, 150 (antigo nº 4) - Vl. Ayrosa 

Fone: 3686.8735 / 99251-6123 

WhatsApp: 97621-5840 

 

Nina Agostini Confecções 

Rua Sensitiva, 14 - Jd. das Flores (Travessa da Av. Horácio Lafer) 

Fone: 3681.0920  

WhatsApp: 95669-9538 

 


