
 

Turno Complementar -  3º Ano 
Lista de Material 2021   

MATERIAL BÁSICO DE USO INDIVIDUAL
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, para 
organizar as atividades; 
01 bloco de papel Canson A3; 
01 nécessaire contendo: sabonete líquido, protetor de 
cerdas, escova de dente, creme dental, shampoo, 
condicionador escova de cabelo e/ou pente; 
01 toalha de banho; 

01 uniforme completo extra, (short e/ou calça, blusa, 
inclusive calcinha ou cueca); 
01 garrafa para água de uso individual; 
01 gibi; 
01 par de chinelos; 
01 Jogo Educativo para a idade do estudante.

 
OBSERVAÇÕES: 
• Deixar na mochila 1 uniforme reserva (short ou calça e blusa, calcinha ou cueca). 
• Todos os itens da lista, inclusive uniforme, deverão estar identificados com o nome do estudante, ano de 
escolaridade e turma. Conforme o Manual da Família, o tênis deverá ser nas cores preta, branca ou azul-marinho, 
assim como as meias, sem detalhes coloridos. 
• Os itens de uso individual deverão ser encaminhados ao Colégio a partir do primeiro dia de aula. 
• Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para a realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos 
para projetos pedagógicos, revistas, rótulos e embalagens. 
• O estudante deverá trazer a toalha de banho na segunda feira, e levará de volta para casa na sexta feira, para que 
seja higienizada.  
• Estojo Turno Complementar (o estudante poderá usar o mesmo estojo do regular) contendo: 03 Lápis preto HB, 
Apontador com depósito, Borracha branca e macia, Tesoura sem ponta, Régua de 30 cm, Cola bastão - 90g, Lápis 
de cor (caixa com 12 cores), Caneta marca texto amarela, Canetinha hidrocor (caixa com 12 cores) – ponta fina. 
Obs.: Os materiais do estojo deverão ser repostos sempre que necessário. 
 
REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS:  
A primeira reunião com os responsáveis dos alunos do Turno Complementar: 
Local: Prédio do Turno Complementar - Data: 30/01/21 - Horário: 08h30  

 


