
 

CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO 
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental – 1º ao 9º ano 

Rua Maranguape, 78 – Parque Jaçatuba – Santo André – 4472-8329 

           www.escolainteracao.com.br 

 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO 

3º ANO – 2017 

 

Materiais que ficarão na escola 

 -3 cadernos universitários de capa dura espiral com 96 folhas para Língua Portuguesa,  

Matemática, História/Geografia/Ciências (etiquetados).  

-1 caderno de desenho capa dura 60 folhas 

-1 pasta catálogo preta com 50 plásticos (pode ser a mesma do ano anterior)  

-1 pasta catálogo preta com 10 plásticos (Música - pode ser a mesma do ano anterior)  

-1 flauta doce marca Yamaha modelo barroco (B) (utilizar a mesma do ano anterior) - 

trazer na mochila nas aulas de música. 

-1 Pen Drive Kingston DataTraveler DT101G2 4GB ou Pen DriveSandisk Cruzer Blade 4GB 

(utilizar o mesmo do ano anterior). 

-1 folha com etiquetas brancas ref. 8099F.  

-1 bloco de folhas de fichário (simples)  

- 500 folhas de papel sulfite 75 mm 

-2 blocos de folhas de creative colorset  

-2 blocos de papel canson A4 branco  

- 1 tela para pintura 20x30 

- 1 fita crepe 

- 1 lápis 6B 

- 2 tubos de cola líquida 40g 

- 1 fita adesiva transparente grossa  

- 2 fitas adesivas coloridas 12X10 (azul claro e verde) 

- 2 potes de tinta guache acrilex 500 ml (vermelha e azul) 

 

Materiais que ficarão na mochila (deverão ser repostos quando necessário)  

-1 estojo escolar simples com zíper  

- 4 lápis n° 2  

-1 borrachas macias  

-1 apontador com depósito  

-1 tesoura escolar sem ponta  

-1 marcador de texto amarelo  

-1 régua de 30 cm  

-1 caixa de lápis de cor (24 cores)  

-1 caixa de giz de cera big com 12 cores  

-1 jogo de canetas hidrográficas 12 cores  

 

OBS: TODO O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO.  


