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95041-290 - Caxias do Sul-RS
www.colegiosjbcaxias.com.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
Ensino Fundamental 2020
- 3° Ano MATERIAIS USADOS E EM BOM ESTADO PODEM SER REUTILIZADOS.
DURANTE O ANO, SOLICITAREMOS A REPOSIÇÃO DE ITENS EM CASO DE NECESSIDADE
TODOS OS MATERIAIS DEVEM VIR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NOME DO ALUNO, DESDE O
PRIMEIRO DIA DE AULA.

MATERIAIS (trazer dia 14.02.20)
 Uma caixa de camisa, ALTA.
 5 envelopes (tamanho carta)
 2 pacotes pequenos de massa de E.V.A
 2 tubos de cola multiuso (incolor)
 1 caixa de cola colorida
 2 colas gliter
 2 folhas de papel vegetal
 1 pano para tinta
 1 conjunto de tinta têmpera guache 6 cores
 1 pincel nº 12
 2 potinhos de purpurina
 4 cadernos universitários-96 folhas (esperar a
solicitação da professora)
 2 cadernos pequenos de 50 folhas (inglês e
música)
 1 caderno de caligrafia GRANDE
 100 folhas de ofício (A4)
 100 folhas de desenho.
 10 folhas de folhas A3 de desenho
 2 pacotes de folhas coloridas
 2 folhas de EVA
 1 rolinho de papel crepom
 1 rolinho de fitilho
 1 pacote de palitos de picolé
 2 metros de TNT
 2 cartolinas brancas
 10 saquinhos plásticos (tamanho A4)
 2 metros de papel contact transparente
 2 refis de cola quente (fino)
 3 gibis
 3 revistas para recorte
 1 estojo simples
 2 lápis pretos apontados
 1 régua 30 cm
 1 régua 15 cm
 2 borrachas brancas
 1 tesoura sem ponta
 1 apontador com lixinho
 1 caneta marca texto







1 caixa de canetinha hidrocor
1 caixa de lápis de cor
1 caixa de giz de cera
1 pasta plástica com elástico
1 pasta catálogo com 50 sacos (para produções
textuais)
 10 prendedores de roupa
 1 dicionário, grande, de Língua Portuguesa
atualizado de acordo com a reforma ortográfica
(sugestão: Aurélio ou LUFT).



1 livro do projeto “autor na escola”.
ATENÇÃO.
PARA SEPARAR OS MATERIAIS:
DENTRO DA CAIXA DE CAMISA:












5 envelopes (tamanho carta)
2 pacotes pequenos de massa de E.V.A
2 tubos de cola multiuso (incolor)
1 caixa de cola colorida
3 colas gliter
2 folhas de papel vegetal
1 pano para tinta
1 conjunto de tinta têmpera guache 6 cores
1 pincel nº 12
2 potinhos de purpurina
NA MOCHILA: (já no 1º dia de aula)
 1 caderno grande
 1 estojo simples
 2 lápis pretos apontados
 1 régua 30 cm
 1 régua 15 cm
 2 borrachas brancas
 1 tesoura sem ponta
 1 apontador com lixinho
 1 caneta marca texto
 1 caixa de canetinha hidrocor
 1 caixa de lápis de cor
 1 Pasta plástica com elástico
 1 caixa de giz de cera

Importante: alguns materiais deverão ser adquiridos durante o ano, conforme solicitação prévia, e outros deverão
ser repostos.

Uniforme do Colégio – Uso Obrigatório
O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula, e todas as roupas devem ser
identificadas de maneira permanente.
Compõem o uniforme:











tênis
abrigo do colégio
camiseta do colégio (branca, azul marinho, azul claro, amarela e vermelha)
bermuda do colégio
jaquetão (a ser vestido sobre outra peça do uniforme)
jaqueta de malha do colégio
moletom do colégio (azul marinho e vermelho)
colete acolchoado (azul marinho)
saia-calça apenas para crianças até o 2° ano

ONDE COMPRAR

CONFECÇÕES VEZZARO
Rua Borges de Medeiros, 42 - Bairro Centro
(esquina com a Av. São João)
Ao lado do Campo do Juventude e Mato Sartori
Fone: (54) 3223 2640
VINATA UNIFORMES ESCOLARES
Rua Alfredo Chaves, 1484 - Bairro Centro
Entre as ruas Tronca e Sarmento Leite
Fone: (54) 3222 0388
CONFECÇÕES BERTONI
Rua Antônio Ribeiro Mendes, 2355 - Bairro Santa Catarina
Próximo ao mercado Andreazza Sta. Catarina
Fone: (54) 3224 2771
VESTUALLE CONFECÇÕES
Rua Fortunato Fadaneli, 131 - Bairro Universitário
Fones: (54) 3221 1670 e (54) 9187 6907

