
 

 
 

 
Os materiais relacionados abaixo precisam ser identificados com nome 
completo e ano: 

 5 cadernos universitários brochurão – capa dura (48 folhas) – sem 
desenhos nas folhas 

 1 pasta plástica com elástico – A4 (para lição de casa)  
 1 pasta “Clear Book Yes” BD 10s (para atividades) 
 1 pasta “Clear Book Yes” BD 10s (para produções de texto) 
 1 régua – 30 cm – transparente – acrílica – sem desenhos 

Obs.: Recomendamos a utilização dos cadernos de 2019, se os mesmos 
estiverem em bom estado de conservação. 
 

1 estojo com: 
 1 caixa de lápis de cor “Faber Castell” (12 cores) 
 2 lápis grafite preto “Faber Castell” 2001/B  
 1 caixa de canetas hidrográficas – ponta fina “Piloto” (12 cores)  
 1 pincel marca texto amarelo 
 1 borracha TK Plast “Faber Castell” (branca) 
 1 apontador com depósito 
 1 tubo de cola – bastão – média “Pritt” 
 1 tesoura sem ponta “Mundial” (com o nome gravado)  
Obs.: Os itens do estojo deverão ser repostos quando necessário. 

 
 
 
 



 

 1 camiseta de adulto, usada, para atividades artísticas 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

SOUZA, Flavio de. Nove monstros perigosos, poderosos, 
fabulosos do Brasil. Companhia das Letras, 2015. 
ISBN: 9788574066714 

 
 
 
 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário 
Aurélio Ilustrado. Positivo, 2008. 
ISBN: 9788574728377 

 
 

 
 
 
 

IMENES, Luiz Márcio; LELLIS, Marcelo. Presente 
matemática, 3º ano. 5. ed. Moderna, 2019. (Projeto 
Presente) 
ISBN: 9788516119959 

Obs.1: Pedimos que não descartem o “Material Complementar” (envelope), pois 
será utilizado nas aulas. 
Obs.2: Não adotaremos o Caderno de Atividades. 
 



 

 
 17/02/2020, segunda-feira, às 20h, no auditório. 

 
 1º dia de aula. Entregar o material 

com o nome do aluno. 
 

 Será distribuída no início das aulas. 
 

 Quando houver citação de alguma marca específica para determinado 
tipo de material trata-se de uma recomendação de caráter técnico, 
durabilidade e/ou qualidade. Isto não significa imposição ou 
obrigatoriedade na compra da marca indicada. 
 

 No decorrer do ano letivo, serão feitas outras solicitações de compra de 
livros literários e paradidáticos. 

 
 Em nossos eventos e no dia a dia escolar não usamos mais descartáveis, 

portanto pedimos que cada um traga sua caneca e canudo retornáveis 
de casa. 
 

 Favor consultar o site do Colégio 
http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html para informações 
sobre transporte escolar e compra de uniformes.  
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