
                                             Material de uso Individual 
01 Cola (Pritt) bastão 40g            
02 Cadernos universitário de brochura 96 folhas com margem (Tilibra/Spiral)    
01 Caixa de lápis de cor - 12 cores (Faber Castell/Bic/Acrilex)    
01 Estojo c/ duas divisórias    
01 Flanela para pintura
01 Jogo de caneta hidrocor - ponta fina - 12 cores (Pilot/Compactor/Maped/Bic/Acrilex)            
01 Régua 30cm de plástico
01 Pasta de elástico amarela        
01 Pincel redondo Nº04 - amarelo        
01 Tesoura sem ponta (Mundial/Tramontina ou Maped)            
01 Apontador de lápis com depósito (Maped/Bic/Faber Castell)        
01 Borracha sem cheiro    
02 Lápis preto Nº 02 (Faber Castell/Bic)        
01 Bloco de ecocores 21 cores        
01 Bloco moldura kit super criativo - 36 folhas
01 Caixa de tinta guache (Acrilex) 12 cores  
01 Tubo de cola líquida grande 110g (Tenaz)            
01 Caneta retroprojetora preta ou azul - ponta média
01 Espiral para 120 folhas            
01 Folha de acetato para impressora (Laser Jet A4)   
01 Fita de cetim Nº 05            
01 Folha de crepom (qualquer cor)
01 Tubo de cola líquida grande 110g (Tenaz)
Obs: Durante o ano os pais deverão repor esses materiais conforme forem acabando 
Materiais que deverão entregar na secretaria para conferência

Lista de Material Escolar 2022

3º ano do Ensino Fundamental 



Para as aulas de Laboratório: 01 Jaleco manga longa branco R$93,00   (opção de compra pela loja e-
commerce. Acesse: https://www.cabrera.ind.br/ )

Para as aulas de Artes Musicais: 01 Flauta Doce Soprano Barroca - Marca Yamaha R$48,00 (opção de 
compra pela loja e-commerce. Acesse: https://www.cabrera.ind.br/ )

Opções de Compra:

1 - Lista de Material Escolar com a opção de Compra pela Loja e-commerce. Acesse:  
https://www.cabrera.ind.br/

Valor da Lista: R$ 263,85              (valor sem o jaleco e sem a flauta doce)

Acesse a loja e-commerce e verifique as opções e formas de pagamentos.

2 - Opção de compra pelo responsável do aluno: 

Data de entrega do material escolar pelo responsável:  a lista de material completa deverá ser entregue no 
Colégio até o dia 10/01/2022

Dúvidas frequentes na opção de compra pelo responsável do aluno:

 A lista de material poderá ser entregue incompleta? Não
 A lista de material poderá ser entregue após o dia 10/01/2022? Não
 A lista de material poderá ser entregue no primeiro dia de aula? Não
 Todos os materiais e sacolas deverão ter o nome completo e a série do aluno? Sim

O aluno poderá inciar as aulas sem a entrega do material escolar? Não


