
COLÉGIO GONÇALVES DIAS 
Material escolar e de artes no 3º ano do Ensino Fundamental (2º Ciclo) - 2017 
 
PARA AS ATIVIDADES PESSOAIS DO ALUNO NO 3° ANO, CONFORME ORIENTAÇÃO DE USO 
PROGRAMADO PELA PROFESSORA 
Todo material deve ser entregue no dia 25, 26 ou 27 de janeiro, pela portaria social, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 
horas, para ser conferido e ficar sob o controle da professora titular. 
 
Envelope branco, tamanho ofício, com o nome do aluno (3) 
Fita adesiva transparente larga (1) 
Fita metaloide adesiva (1 - qualquer cor) 
Fita adesiva colorida (1 - qualquer cor) 
Fita adesiva fantasia (1) 
Papel A4 100 fls. - amarelo (1) 
Papel contact transparente (2 metros) 
Papel pardo (1) 
Tinta guache 250 ml - vermelho, verde e branco (1 de cada) 
Papel Color Set (1 pacote) 
Refil de cola quente fino (5) 
 
PARA USO INDIVIDUAL DO ALUNO, SOB SUA GUARDA    
 
Apontador resistente 
Borracha verde média (sob controle do responsável) - qualquer quantidade  
Caderno de capa dura, grande, sem arame, de 48 folhas - 6 unidades (encapados com papel camurça: 2 vermelhos, 2 
amarelos e 2 laranjas) 
Caderno de capa dura, grande, sem arame, de 96 folhas - 4 unidades (encapados com papel camurça: 2 verdes, 1 amarelo 
e 1 laranja) 
Caixa de giz de cera grande 
Caixa de lápis de cor grande (com 12 cores) 
Canetinha hidrocor fina com 12 unidades 
Lápis HB (quantidade sob controle do responsável) 
Régua de 30 cm 
Tabuada simples 
Tesoura sem ponta, com nome gravado 
Tubo de cola branca 90g 
Caixa de lenços de papel (para ficar na mochila, para uso próprio do aluno) 
 
Atenção: Identifique todo material exclusivo do aluno com seu nome e número da turma. Oportunamente, durante o ano e de acordo 
com a necessidade pedagógica, serão solicitados, para uso individual do aluno, livros paradidáticos e materiais visando as Artes 
Plásticas. 
 
TENHA SEMPRE À MÃO PARA CONSULTA O CONTRATO, O BOLETIM DE NORMAS DISCIPLINARES E 
DIRETRIZES/2017 (BNDD) E AS CIRCULARES EXPEDIDAS DURANTE O ANO. 


