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Relação de Materiais 
Ensino Fundamental I 

3º ANO (8 ANOS) 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL - Identificados com nome completo e turma do aluno(a). 

 

 Lápis com borracha; 

 1 cola branca - papel 90g; 

 1 tesoura sem ponta; 

 1 caixa de lápis de cor; 

 Apontador; 

 1 bola; 

 1 pacote de lenço umedecido; 

 Régua; 

 

 1 tela para pintura (tam. 18x24); 

 1 pincel (nº 14); 

 1 caixa de tinta guache; 

 1 tabuada; 

 1 caderno grande para desenho; 

 09 cadernos 48 folhas grande sem arame 

(Português, Matemática, Ciências, Geografia, 

História, Filosofia, Artes e Espanhol.) 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO (Entregue no colégio) 

 

 5 folhas de E.V.A comum; (vermelho, verde, 

branco, azul, marrom) 

 3 folhas de E.V.A com estampado (a critério);  

 2 folhas cartolinas comum; 

 2 folhas cartolinas estampada; 

 

 

 

 

 2 classificadores de papel com grampo; 

 1 pacote de balão (verde) São Roque 

 10 pares de olho móvel (tam. nº 08); 

 1 resma de papel chamex; 

 

 

 

MATERIAIS QUE DEVERÃO ESTAR NA MOCHILA DO ALUNO(A) 

 1 agenda escolar – Será vendida no Colégio Madre Teresa. 

 1 estojo para os lápis. 

  

http://www.cmadreteresa.com.br/


 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

          

 

 
1 Kit Livro Pleno - O que é o Programa Socioemocional Pleno? 

Estamos vivendo dias difíceis e o período pós pandemia trouxe 
para nós e para os nossos filhos um turbilhão de novas emoções, 
das quais ainda não sabemos lidar com elas, pensando nisso, nós 
que fazemos a família Madre Teresa escolhemos trabalhar com 
Programa Socioemocional Pleno. É um programa que busca 
desenvolver intencionalmente competências e habilidades 
socioemocionais, como por exemplo identificar as próprias 
emoções, desenvolver autoestima, tomar decisões responsáveis, 
motivar-se, planejar-se, desenvolver um projeto de vida, 
empatia, entre outras. 

 

         

 
Amar é servir – Ensino Religioso -  3º ano do E. Fundamental 
Autoras- Isabel Lins e Tereza Soares, editora – Construir.  
 
OBS: Disciplina optativa (não obrigatória), a participação na 
disciplina está atrelada a compra do livro. 
 
 
 

 

ENTREGA DOS MATERIAIS 

Data da Entrega do Material:  

17 a 20 de janeiro de 2022, das 08h às 11h e das 14h às 17h. 

Os materiais de uso coletivo deverão ser entregues no colégio. 
Todos os materiais que sobrarem serão devolvidos ao final do ano letivo de 2022 aos seus respectivos donos. 

HORÁRIO DO INÍCIO E TÉRMINO DAS AULAS. 

Manhã: 07h30min às 12:00h.  
O aluno(a) deverá frequentar as aulas devidamente uniformizado.  
O uso diário do uniforme é obrigatório, a partir do 1º dia de aula. 

OBSERVAÇÕES 

INÍCIO DAS AULAS:  

Ensino Infantil (Maternal ao Pré II): 26 de Janeiro de 2022. 

Ensino Fundamental e Médio: 25 de Janeiro de 2022. 

 

Só serão permitidos o aluno sem livro didático até dia 15/02/2022 (os livros do SAE demoram em média 

20 dias para chegar na escola). 

 

O livro PLENO e AGENDA ESCOLAR serão vendidos na escola. 

 


