LISTA DE MATERIAL
3ª SÉRIE EM - 2021
INDIVIDUAL
✓ 02 cadernos universitários espiral capa dura de 10 matérias para todas as disciplinas ou Fichário
✓ 01 dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
✓ 01 dicionário Português/ Inglês
✓ 01 Atlas Geográfico Escolar – Maria Elena Simielli – Editora Ática ou outro similar
01 ESTOJO COM ZIPER CONTENDO: (este material deverá ser reposto sempre que necessário)
✓ 01 apontador com depósito
✓ 02 canetas esferográficas (1 azul e 1 preta)
✓ 01 borracha branca
✓ 01 conjunto de canetinha com 12 cores
✓ 01 tubo de cola líquida
✓ 02 lápis preto nº 02
✓ 01 tubo de cola bastão
✓ 01 pincel Tigre ref. 815 nº 06 (chato)

✓ 01 tesoura sem ponta
✓ 01 régua transparente de 30cm

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

01 pincel Tigre ref. 815 nº 16 (chato)
01 pote para lavar pincel
01 pano para secar pincel
01 caneta marca texto qualquer cor
01 compasso simples

01 caixa de lápis de cor com 12 cores
01 corretivo de fita
01 transferidor de 180° ou 360°
01 esquadro de 45°
05 tubos de tinta acrílica para pintura em tela (azul
cobalto, amarelo de cádmio, vermelho china,
branco de titânio e preto) – trazer quando
solicitarmos

COLETIVO – (durante o ano para confeccionar trabalhos específicos poderão ser solicitados
materiais extras)
✓

500 folhas de sulfite

✓

01 tela 24x30 (trazer qdo solicitarmos)

✓

100 folhas de sulfite colorida

✓

✓

04 envelopes brancos tamanho ofício

✓

1 stencil ou carbono tamanho A4 (trazer qdo
solicitarmos)
01 livro de histórias

✓

02 folhas de EVA cores sortidas

✓

01 rolo de fita de cetim (média/ qualquer cor)

✓

02 folhas de EVA (1 fantasia e 1 com glitter)

✓

01 folha de papel vegetal

✓

01 bloco de canson branco tamanho A4

✓

02 metros de chita

✓

01 rolos de fita crepe

LIVROS PARADIDÁTICOS
1° BIMESTRE: Memória Póstumas de Brás
Cubas
Autor: Machado de Assis
Editora: Nova Fronteira; Scipione; Saraiva
2° BIMESTRE: Primeiras Estórias.
Autor: João Guimarães Rosa.
Editora: Nova Fronteira.

3° BIMESTRE: Alguma Poesia
Autor: Carlos Drummond de Andrade
Editoras: Companhia das Letras; ; record
4° BIMESTRE: Romanceiro da Incofidência
Autor:.Cecília Meireles
Editoras: L&PM

Material Didático do Sistema Positivo de Ensino
Está disponível no site do Colégio (lojanaescola.com.br/colegiobelavista) no link: “Material Positivo Online”

Observações Importantes
Prazo de entrega dos materiais: 25/01/2021
Todos os pertences deverão conter identificação do aluno.
Início das aulas: 25/01/2021

