
     

      

 

 

 
6 fl de cartolina branca 
2 fl de cartolina decorada  
3 fl de papel 40kg 
2 fl de papel crepom 
3 pacotes de Extra Paper Cil – cartolina 
2 rolos de durex colorido 
1 rolo de fita crepe grossa 
1 rolo de fita durex larga 
1 pote de massa de modelar 500gr 
2 resmas de papel A4 
2 tubos de cola branca – 90gr 
3 refis de cola quente grosso  
1 pote guache 250gr – cor vermelha 
1 caixa de Material Dourado 
1 caixa de lápis de cor 24 cores 
1 estojo de caneta hidrocor ponta fina 
4 pastas de papelão com grampo – Cor: vermelho 
1 pasta polionda com elástico – Cor: vermelho 
1 tesoura pequena – sem ponta  
3 apontadores com depósito 
12 lápis grafite 
6 borrachas 
1 estojo para lápis 
 
CADERNOS: 
1 caderno de pauta simples (capa dura) pequeno - 96 folhas vermelho 

1 caderno quadriculado (capa dura) com margem pequeno (8mmX8mm) – 96 folhas 
vermelho 

1 caderno ¼ capa dura 96 folhas vermelho - pequeno
 
 
 

 Os livros didáticos do Sistema de Ensino Poliedro deverão ser adquiridos na 
secretaria do Colégio. 

 Todo material deve ser entregue e etiquetado com o nome completo e ano do 
aluno (exceto papéis).  

 Os materiais didáticos (livros) deverão ter capa plastificada transparente 
(contact). 

 1 livro de literatura será solicitado ao longo do ano letivo. 

 Somente os alunos novos devem trazer os itens sublinhados.  
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100 fl A4 coloridas (rosa/amarela) 
1 bloco de papel canson A3  
3 fl de cartolina branca 
2 fl de cartolina colorida 
2 fl cartolina decorada  
3 pacotes de Extra Paper Cil – cartolina 
3 refis de cola quente grosso   

  2 rolos de durex colorido 
1 rolo de fita crepe grossa 
1 rolo de fita dupla face 
1 rolo de fita durex larga 
2 tubos de cola branca – 90gr 
2 resmas de papel A4 
1 caixa de lápis de cor aquarelável  
1 estojo de caneta hidrocor ponta fina 
1 tesoura pequena – sem ponta  
1 pasta polionda com elástico – azul 
8 lápis grafite  
3 apontadores com depósito 
4 borrachas 
1 régua 15cm 
1 estojo com divisores 
 
CADERNOS: 
1 caderno de pauta dupla (capa dura) pequeno – 96folhas azul 
1 caderno quadriculado (capa dura) pequeno (8mmx8mm) – 96 folhas – com margem 
azul 
1 caderno ¼ capa dura 96 folhas azul - pequeno

 
 
 

 Os livros didáticos do Sistema de Ensino Poliedro deverão ser adquiridos na 
secretaria do Colégio. 

 Todo material deve ser entregue e etiquetado com o nome completo e ano do 
aluno (exceto papéis). 

 Os materiais didáticos (livros) deverão ter capa plastificada transparente 
(contact). 

 1 livro de literatura será solicitado ao longo do ano letivo. 

 Somente os alunos novos devem trazer os itens sublinhados.  
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1 bloco de papel canson A3  
3 fl de cartolina branca 
2 fl de cartolina colorida 
2 fl cartolina decorada  
3 pacotes de Extra Paper Cil – cartolina 
3 refis de cola quente grosso   
2 rolos de durex colorido 
1 rolo de fita crepe grossa 
1 rolo de fita dupla face 
1 rolo de fita durex larga 
2 tubos de cola branca – 90gr 
2 tubos de cola bastão 
2 resmas de papel A4 
1 caixa de lápis de cor 24 cores 
1 estojo de caneta hidrocor ponta fina 
1 tesoura pequena – sem ponta  
1 pasta polionda com elástico – verde 
8 lápis grafite  
3 apontadores com depósito 
4 borrachas 
1 estojo 
1 régua 30cm 
1 gibi 
 
CADERNOS  
 
1 caderno de pauta dupla (capa dura) grande –  96 folhas - verde 
1 caderno quadriculado (capa dura) grande (8mmx8mm) – com margem – 96 folhas - 
verde 
1 caderno ¼ capa dura 96 folhas – verde - pequeno 

 
 
 

 Os livros didáticos do Sistema de Ensino Poliedro deverão ser adquiridos na 
secretaria do Colégio. 

 Todo material deve ser entregue e etiquetado com o nome completo e ano do 
aluno (exceto papéis). 

 Os materiais didáticos (livros) deverão ter capa plastificada transparente 
(contact). 

 1 livro de literatura será solicitado ao longo do ano letivo. 

 Somente os alunos novos devem trazer os itens sublinhados.  

 

 

 

 

Lista de Material – 2021 

3º ano – Ensino Fundamental I 



   
 
 

 

 
 
1 bloco de papel canson A3  
3 fl de cartolina branca 
2 fl de cartolina colorida 
2 fl cartolina decorada  
3 pacotes de Extra Paper Cil – cartolina 
3 refis de cola quente grosso   
2 rolos de durex colorido 
1 rolo de fita crepe grossa 
1 rolo de fita dupla face 
1 rolo de fita durex larga 
2 resmas de papel A4 
1 tubo de cola branca – 90gr 
1 tubo de cola bastão 
1 caixa de lápis de cor  
1 estojo de caneta hidrocor ponta fina 
1 tesoura pequena – sem ponta  
1 pasta polionda com elástico – amarela 
1 estojo contendo lápis, borracha, apontador, caneta esferográfica azul e vermelha 
1 régua 30cm 
1 minidicionário (Ruth Rocha, Aurélio ou Saccone) 
1 pasta portfólio com 25 plásticos
 

GEOMETRIA 

Um par de esquadros, uma régua, um compasso e um transferidor 
 

 
CADERNOS: 
1 caderno pauta simples (capa dura) grande – 96 folhas amarelo 
1 caderno ¼ capa dura 96 folhas amarelo - pequeno 

 
 
 

 Os livros didáticos do Sistema de Ensino Poliedro deverão ser adquiridos na 
secretaria do Colégio. 

 Todo material deve ser entregue e etiquetado com o nome completo e ano do 
aluno (exceto papéis). 

 Os materiais didáticos (livros) deverão ter capa plastificada transparente 
(contact). 

 1 livro de literatura será solicitado ao longo do ano letivo. 

 Somente os alunos novos devem trazer os itens sublinhados.  
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1 bloco de papel canson A3  
3 fl de cartolina branca 
2 fl de cartolina colorida 
2 fl cartolina decorada  
3 pacotes de Extra Paper Cil – cartolina 
3 refis de cola quente grosso  
2 rolos de durex colorido 
1 rolo de fita crepe grossa 
1 rolo de fita dupla face 
1 rolo de fita durex larga 
2 resmas de papel A4 
1 tubo de cola branca – 90gr 
1 tubo de cola bastão 
1 minidicionário (Ruth Rocha, Aurélio ou Saccone) 
1 caixa de lápis de cor  
1 estojo de caneta hidrocor ponta fina 
1 tesoura pequena – sem ponta  
1 pasta polionda com elástico – vermelho  
1 estojo contendo lápis, borracha, apontador, caneta esferográfica azul e vermelha 
1 régua 30cm 
1 calculadora simples 
1 pasta portfólio com 25 plásticos 
 

GEOMETRIA 

Um par de esquadros, uma régua, um compasso e um transferidor 
 

CADERNOS  
 
1 caderno pauta simples (capa dura) grande – 96 folhas vermelho 
1 caderno ¼ capa dura 96 folhas – vermelho – pequeno 
 

 

 Os livros didáticos do Sistema de Ensino Poliedro deverão ser adquiridos na 
secretaria do Colégio. 

 Todo material deve ser entregue e etiquetado com o nome completo e ano do 
aluno (exceto papéis). 

 Os materiais didáticos (livros) deverão ter capa plastificada transparente 
(contact). 

 1 livro de literatura será solicitado ao longo do ano letivo. 

 Somente os alunos novos devem trazer os itens sublinhados.  
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