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TODO MATERIAL DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO 
 
 
1) MATERIAL PARA ESTAR DIARIAMENTE NA MOCHILA 

- 4 cadernos de 96 folhas, linhas simples, tamanho universitário, identificados, capa dura, com 
margem, não espiral 

- 1 caderno grande, linha simples, não espiral, para as aulas de Música (pode ser o mesmo utilizado 
no ano anterior) 

- 1 pasta de elástico simples (para tema) tamanho ofício 
- 1 caixa de lápis de cor (12 cores), estojo simples 
- 1 estojo  
- 2 lápis pretos nº 2 (não lapiseira) 
- 1 borracha branca e macia 
- 1 apontador simples 
- 1 régua de 30 cm 
- 1 conjunto de canetas hidrográficas (12 cores) 
- 1 tubo de cola (líquida) 
- 1 cola (bastão) 
- 1 tesoura sem ponta (laser) 
- 1 caixa de giz de cera 
- 1 pasta de papelão simples com grampo 
- 1 Minidicionário da Língua Portuguesa Silveira Bueno. Editora FTD (preferencialmente brochura) 
- 1 Livro: TABOADA, Roberta; LEITE, Angela. Aprender juntos: matemática. 3º ano.  Organizadora: 

Edições SM; editora responsável: Andressa Guarsoni Rocha. 6ª edição. São Paulo: SM, 2017 (de 
acordo com a BNCC - Base Nacional Comum Curricular). 

- Livro: Aprender juntos: português. 3º ano. Organizadora: Edições SM; editora responsável: 
Isadora Pileggi Perassollo. 6ª edição. São Paulo: SM, 2017 (de acordo com a BNCC). 

 

                                                           
 

 
2) MATERIAIS DIVERSOS DO ALUNO QUE FICARÃO NA SALA DE AULA 
 - 2 pincéis chatos nº 8 e 04 

- 1 paninho para limpar os pincéis 
- 1 pote com tampa (margarina) 
- 1 avental ou camiseta grande 
- 1 pasta simples, com 50 plásticos “grossos” 
- 1 pacote de 50 folhas de desenho A4 
- 1 bloco de folha A3 
- 1 pacote de papel colorido tamanho A4 
- 2 rolos de papel-toalha 
- 2 gibis (Turma da Mônica ou Disney) 
- 1 conjunto de tintas guache de 6 cores 
- 2 caixas de massa de modelar 



- 1 caixa para os materiais de Artes (tamanho máximo: caixa de sapatos de 33cm x 18cm) 
- 1 pasta sanfonada tamanho A4 
- 1 pacote de lantejoulas 
- 1 cola colorida (qualquer cor) 
- Revistas velhas   

 
Obs.: Sugerimos o reaproveitamento dos materiais escolares que sobraram do ano anterior. 
 
 
3) PROJETO “ALUNO-LEITOR” 

- Durante o ano letivo, realizaremos a leitura e a compra de 2 livros de literatura infantil. 
 
 
4) MATERIAL PARA LÍNGUA ALEMÃ 
 

- 1 caderno grande, linha simples, não espiral 
- Livro: SWERLOWA, Olga. Die Deutschprofis A1.1. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Clips 

online. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH, 2016. ISBN: 9783126764766. 
- Livro: XANTHOS, Sigrid; DOUVITSAS, Jutta. Die Bremer Stadtmusikanten. Ismaning: Hueber Verlag 

GmbH & Co. 2007.ISBN: 9783190118717. 

                             
               
 
5) MATERIAL PARA LÍNGUA INGLESA 
 
5.1 Alunos que NÃO fazem o Sinodal Bilíngue: 

- 1 caderno de 96 folhas, grande, capa dura 
- Livro: SHIPTON, Paul. Young Explorer 1. Class Book. Ed. Oxford University. 

 

                      
 
 
5.2 Alunos que fazem o Sinodal Bilíngue: 

  1 caderno 96 folhas, capa dura, grande, sem espiral 
- Livro:  SILECI, Susan Bannan; JACKSON, Patrick. Shine on! 3. Student Book & Extra Practice. 

Ed. Oxford. 



 
 

                                     
 
   
 
OBSERVAÇÕES: 

1. As observações sobre estojos leves e número indicado de cores (lápis de cor e hidrográficas) são 
extremamente importantes para evitar problemas de excesso de peso das mochilas e 
organização sobre a classe. 

2. Aconselha-se que, no momento da compra da mochila, além da preocupação com sua estética, 
também haja a preocupação com o seu peso e que caibam os materiais do item 1.  

3. O uniforme para Educação Física é tênis, abrigo ou bermuda do uniforme escolar. 
4. Uso obrigatório do uniforme completo. Todas as peças devem ser identificadas. Onde adquirir: 

na guarita da escola (Av. Dr. Mário Sperb, 874) e na DC Uniformes (Rua São Caetano, 364 - 
Centro/São Leopoldo). 

5. Em função da facilidade de compras via internet, no ano de 2020, NÃO haverá Feira de Livros 
Novos no Colégio Sinodal. Somente os livros de L. Alemã e L. Inglesa, por serem importados, 
serão vendidos na escola. 
 

 


