
LISTA DE MATERIAIS 2018 
UNIDADE CORREIA LIMA 

ANOS INICIAIS - 3º ANO 

 

 

02 pastas catálogo - 40 sacos plásticos, capa em PP; 

04 pastas catálogo - 20 sacos plásticos, capa em PP; 

02 pastas plásticas com elástico; 

01 caderno universitário capa dura espiral – 96 folhas (preferencialmente, com linhas largas 

e sem imagens grandes nas folhas); 

05 sacos plásticos tamanho A4 com furo; 

01 estojo grande; 

01 conjunto de canetas hidrocor (12 cores) (grossa ou fina)*; 

01 caixa de lápis de cor (12 cores)*; 

01 caixa de giz de cera curto (15 cores); 

03 lápis pretos n° 2*; 

01 caneta marca-texto*; 

02 borrachas brancas*; 

01 apontador com depósito*; 

01 régua de 30 cm; 

01 tubo de cola branca 110g*;  

01 tubo de cola bastão 40g*; 

01 caixa de cola colorida (para Artes Visuais); 

01 caixa de colar glitter (para Artes Visuais); 

01 tesoura pequena com ponta redonda (de boa qualidade)*; 

01 flauta doce germânica; 

100 folhas de desenho A4 - gramatura 120g; 

50 folhas de desenho A3 – gramatura 180g; 

02 pacotes de papel color set A4 - gramatura 120g; 

01 folha grande de E.V.A. colorido (para Artes Visuais); 

01 folha de papel crepom colorido (para Artes Visuais); 

01 pacote de papel color set – tamanho A3; 

10 envelopes brancos – tamanho A4;  



04 gibis (exceto Turma da Mônica); 

01 estojo de tinta aquarela (12 cores). 

 

MENINOS MENINAS 

01 caixa cartonada tamanho ofício 03 tubos de cola dimensional (cores variadas) 

 

Observações:    

• Identificar todos os materiais (inclusive lápis, canetinhas, giz de cera, borrachas, 

apontador, tesoura e colas); 

• Colocar o nome do estudante nas capas dos livros, cadernos e pastas; 

• Não dobrar as folhas A3; 

• Observar o tamanho indicado de cada material;  

• Solicitar materiais complementares durante o ano letivo, dependendo dos projetos; 

• Usar uniforme diariamente. Para a identificação, sugerimos bordar o nome do 

estudante ou identificá-lo com uma caneta permanente; 

• Colocar no estojo os materiais com *; 

• Repor o material do estojo ao longo do ano letivo, sempre que houver necessidade. 

 

TRAZER O MATERIAL COM O NOME DO ESTUDANTE 
DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ABAIXO: 

 

 
1º dia de aula 

 

 
Estojo completo, caderno. 

 
2º dia de aula 

 

 
Folhas e pastas. 

 
3º dia de aula 

 

 
Demais materiais. 

 

 
 

Indicação de fornecedor 
 
Desde 2013, o Colégio Farroupilha conta com um novo parceiro para a comercialização de 

livros e materiais didáticos nas dependências da escola. A Casa do Estudante (ao lado do Bar 

do Zé) tem toda a infraestrutura necessária para bem atendê-los com relação às 



necessidades da lista de material apresentada. Lembramos que a família também pode optar 

por comprar os livros didáticos e os materiais escolares na livraria de sua escolha.   

Durante o verão, a Casa do Estudante no Farroupilha estará aberta. Em caso de dúvida sobre 

a disponibilidade dos materiais, entre em contato pelo telefone 3334.2600 ou pelo e-mail 

comercial@casadoestudante.com 
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