
 
LISTA DE MATERIAIS - 2018 

ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO  
 
 
1. MATERIAL DIDÁTICO: 

EDITORA PITÁGORAS: LIVROS DE CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, LÍNGUA PORTUGUESA, 
MATEMÁTICA e INGLÊS 

1.1 O material será disponibilizado para compraa partir do dia 01 de fevereiro de 2018 no horário das 8h às 11h 
e das 13h30min. às 17h; 

1.2 O pagamento será efetuado diretamente no Colégio negociável à vista ou no cartão de crédito em até 10 vezes; 
1.3 O material deverá ser adquirido para o primeiro dia de aula, ou seja, para o dia 15/02/2018. 
 
 
2. AGENDA ESCOLAR 
2.1 O Colégio Rogacionista fornece gratuitamente as agendas na primeira semana de aula; 
2.2  A agenda é um meio de comunicação importante entre família e escola, assim a mesma deve constar junto ao 

material diário para “todos” os educandos. 
 
 
IDENTIFICAR TODOS OS MATERIAIS COM O NOME DO EDUCANDO 
 
 
MATERIAIS DE USO PESSOAL: 
03 cadernos grandes com 96 folhas cada 
01 caderno pequeno capa dura (dividir: filosofia e ensino religioso) 
01 caderno meia pauta 
01 material dourado pequeno 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de giz de cera 
01 jogo de canetinha hidrocor 
01 tesoura sem ponta 
01 régua 
01 estojo escolar completo (lápis, borracha, tubo de cola e apontador) 
01 dicionário da língua portuguesa atualizado com a nova ortografia. 
02 livros de literatura: 

• Uma escola assim, eu quero pra mim - Elias José - Ed. FTD 
• João das Letras - Regina Rennó - Ed. FTD 

 
ENSINO RELIGIOSO: 
01 Livro de literatura:  

• A zebrinha preocupada - Lúcia Reis - Ed. FTD 
 
 
MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES NO COLÉGIO: 
01 resma de folhas A4 
01 pasta arquivo 
02 lixas d’água
02 metros de TNT amarelo  
02 folhas de cartolinas brancas 
10 folhas de cartolinas brancas tamanho ofício 
01 cola branca grande 
 
ARTE: 
01 bola de isopor n° 10 
01 pincel chato n° 8 
01 pote de tinta PVA  
 



EDUCAÇÃO FÍSICA: 
03 bolas de tênis de campo 
 
 
IMPORTANTE: A lista de materiais deverá ser respeitada no que diz respeito à compra exata do material solicitado, 
pois a mesma faz parte do processo ensino aprendizagem, solicitamos ainda que coloquem o nome do educando em 
todo o material ficando fácil a conferência posteriormente. 
 
 
ATENÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS SOLICITAÇÕES: 
- Os materiais deverão ser entregues na Sala de leitura do Colégio Rogacionista, no dia 06/02/2018 (terça-
feira), no horário das 8h às 11h e das 13h e 30min. às 16h e 30min.. 
 
 
UNIFORME DE USO DIÁRIO: 
- Agasalho do colégio com calça comprida do Colégio (com três listas laterais) 
- Bermuda azul do Colégio (com três listas laterais) 
- Camiseta do Colégio 
- Regata do Colégio 
- Tênis preto ou branco e meia branca (É importante seguir com atenção esta solicitação, pois no Desfile de Sete de 
Setembro será exigido para o educando poder participar do desfile o tênis branco ou preto) 
- Saia/shorts (Não será permitido saia de pregas e a saia lisa deverá ter no máximo 03 (três) dedos acima do joelho e 
é obrigatório o uso de shorts por baixo da saia). 
 
 
NOS DIAS DE CALOR QUE NÃO TEM EDUCAÇÃO FÍSICA:  
- Sandália (a sandália deve ser bem presa ao pé), não sendo permitidas sandálias de dedo. 
 
 
NOS DIAS DE FRIO/INVERNO:  
- Agasalho completo do Colégio podendo usar Moletom/Jaquetas/Blusas de Lã nas cores: azul Royal, azul 
marinho, vermelho, cinza, preto ou branco (sem enfeites/letreiros/estampas, somente com a logomarca 
do Colégio), caso não seja respeitado a regra o educando não poderá assistir as aulas. 
 
IMPORTANTE: É obrigatório o uso do uniforme desde o primeiro dia de aula (15/02/2018).  
 
 
HORÁRIO DAS AULAS: 
- Turno Vespertino: 13h e 15min. às 17h e 30min. 
- Turno Integral: 07h às 19h 
 
 
INÍCIO DAS AULAS: 15 DE FEVEREIRO DE 2018 (QUINTA-FEIRA). 
 
 
OS PAIS PODERÃO ENCONTRAR OS MATERIAIS NAS LOJAS: 
 
1-LIVRARIA LEILA (MATERIAIS E UNIFORME) 
AV. CÔNEGO ANÍBAL MARIA DI FRÂNCIA - 3113 - BAIRRO PINHEIRINHO - CRICIÚMA - SC 
FONE (48) 3438-1926 / FAX (48) 3045-2976 / E-MAIL –livrarialeila@terra.com.br 
 
2-LIVRARIA FÁTIMA - PAPELARIA (SOMENTE MATERIAIS ESCOLARES) 
PRAÇA NEREU RAMOS, 168 - CENTRO - CRICIÚMA - SC 
FONE: (48) 3437-7011 / (48) 3437-5388 / (48) 3437-5389 - www.lojasfatima.com.br 
 
3-FABIOLA UNIFORMES (SOMENTE UNIFORME) 
RUA DOS ROGACIONISTAS (próximo ao posto de combustível BARP e em frente ao antigo prédio dos padres 
Rogacionista) BAIRRO PINHEIRINHO - CRICIÚMA - SC 
FONE: (48) 3438 0844 / (48) 99620684 
 
 


