
 
COLÉGIO JOÃO CALVINO  

“Educando para a Glória de Deus”  

LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAALL  ––  AANNOO  22002222  

3º ANO – Ensino Fundamental 

INÍCIO DAS AULAS: 01/02/2022    

ENTREGA DO MATERIAL: A partir do dia 24/01/2022 14h às 16h30 
 

 

CONF. QUANT. MATERIAL CONF. QUANT. MATERIAL 

(     ) 06 *Cadernos brochurão 96 fls., capa 

dura, encapados e com nome. 

(     ) 01 Folha de papel AP. 

(     ) 01 *Caderno de desenho. (     ) 03 Folhas de colorset (cores diferentes) 

(     ) 01 *Dicionário de Língua Portuguesa/ 

Nova Ortografia. 

(     ) 02 Folhas de E.V.A (cores diferentes). 

(     ) 01 *Caneta marca-texto (tinta amarela 

ou verde). 

(     ) 01  Folha de E.V.A. estampado. 

(     ) 01 *Régua de acrílico (30 centímetros). (     ) 01 Folha de E.V.A. com gliter. 

(     ) 01 *Jogo de canetinha. (     ) 02 Metros de TNT liso (vermelho, amarelo, azul 

escuro) 

(     ) 01 *Caixa de lápis de cor. (     )      02   Metros de TNT estampado de bolinhas 

(inteiros). 

(     ) 01 Revista Recreio  (     ) 01 Jogo de Material Dourado (madeira/ 62 

peças). 

(     ) 01 Pincel (ponta chata nº 14). (     ) 01 Caixa de massinha. 

(     ) 01 Jogo pedagógico (jogo de tabuleiro) (     )   01  Jogo de tinta pequena ( com 6 cores). 

(    ) 01 *Bolsinha contendo: 2 lápis preto nº. 2 (o uso de lapiseira é inadequado nesta faixa etária), 
borracha, apontador, cola e tesoura (sem ponta). 

 
LIVROS DE LITERATURA 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

Nem tão sozinhos assim... 
 

Autora: Angela Carneiro  
 
Editora: Lê  

O carteiro chegou 

Autora: Allan Ahlberg 

Editora: Companhia das 

letrinhas  

Pretinho, Meu Boneco Querido 

Autora: Maria Cristina Furtado 

Editora: Do Brasil 

  
 LEIA COM ATENÇÃO! 
 LIVROS BERNOULLI A SEREM ADQUIRIDOS NO ATO DA MATRÍCULA. 

 Os materiais com asteriscos deverão constar o nome da criança, pois são de uso pessoal. 

 Encomendar os livros de Literatura com antecedência. Estes livros deverão ser apresentados juntos com o 
material, no 1º dia de aula, encapados e com o nome da criança. 

 O uniforme do Colégio é adquirido nas lojas: 
 Biani Uniformes/(Av. Magalhães Pinto, 1142 – Melo Viana – Coronel Fabriciano). Fone: 3842-3080. 
 União Uniformes/Av. Gov. José de Magalhães Pinto, 134 – loja06 – Giovanini, Cel. Fabriciano Fone: 3842-
6894  

 Favor marcar cada peça do uniforme e os materiais com o nome do aluno – caneta para tecido. 

 Na primeira semana de aula trazer apenas os cadernos de Português e Matemática.  
 

 
 
 
 

“Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.” 
Romanos 8:37 


