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COMPANHIA DO SABER        COMPANHIA DO SABER   

  Lista de material – 3º ano – 2020       Lista de material – 3º ano – 2020 
 

 

 01 Ábaco (contador); 

 

03 canetas esferográficas, sendo 01 azul, 01 verde e 01 preta 

(sugerimos a marca “BIC”); 

 02 corretivos de fita; 

 10 lápis nº 2; (sugerimos marca Faber Castell) 

 02 borrachas macias;  

 

02 cadernos de capa dura de 50 folhas azul (grande brochura)            

                     01 de Inglês;   

                     01 de Ciências; 

 

03 cadernos de capa dura azul de 96 folhas (grande brochura) 

(Português, Matemática / Geografia + História); 

 01 régua de 30 cm;  

 02 apontadores com depósito;  

 01 estojo (que não seja de madeira com 2 ou mais repartições); 

 01 tesoura sem ponta (sugerimos a marca “Mundial”); 

 

02 tubos de cola branca líquida de 90g (sugerimos a marca 

“Tenaz”); 

 02 tubos de cola bastão 40g; (sugerimos a marca Pritt) 

 01 caixa de lápis de cor com 24 cores sugestão Faber Castell; 

 01 jogo de caneta hidrográfica; 

 01 pasta com elástico azul; 

 02 gibis finos; 

 01 pote de tinta de artesanato branco; 

 01 pincel nº12 ref. 815 (sugerimos a marca “Tigre”); 

  

 01 caderno de Música pautado tamanho 205mmx300mm 96 folhas 

 01 marca texto;  

 01 Flauta Doce Germânica Yamaha; 

 01 peça de fita de cetim azul de 4 cm de largura; 

 01 peça de fita de cetim azul de 2 cm de largura; 

 
01 pacote de palito de churrasco; 

 
01 pacote de palito de sorvete. 

 
Todo material deverá ser etiquetados com o nome do aluno. 

 

Será cobrada uma taxa anual de papelaria (EVA, dobradura, cartolina, 

papel cartão, color set, sulfite, celofane, papel crepom...). A taxa será 

cobrada através boleto enviado por e-mail, no valor de R$ 159,00 com 

vencimento para 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

Mantenha os telefones de contato e e-mail (s) sempre 

atualizados com o COLÉGIO COMPANHIA DO SABER 

A agenda escolar será entregue ao aluno no primeiro dia de 

aula. 

 


