
 
 

 CIANSP – Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade 
                       COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE – BELO HORIZONTE  

Rua: Monsenhor Domingos Pinheiro, 35 – Telefone: 3334-6913 
                  Email: tesouraria@colegiopiedade.com.br 

                                    MATERIAL ESCOLAR 2018 
                                         3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I 

MATERIAL

 01 pasta Brasil                                             

 01 estojo 

 01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

 01 régua de 30 cm 

 02 borrachas macias 

 04 lápis pretos nº 2 apontados 

 01 apontador com depósito 

 01 vidro de cola branca 90g 

 01 tesoura sem ponta com nome gravado 

 01 tela de pintura 20cm x 20cm 

 01 conjunto de canetinhas hidrocor 

 01 CD virgem 

 01 marca texto 

 01 pacote de  papel 500 folhas A4 (branco) 

 50 folhas de papel Colorset A4 

 50 folhas de papel 60kg 

 01 peça de TNT com 1 metro – (branco) 

 02 folhas de E.V.A – (branco) 

 02 folhas de EVA – estampado 

 01 rolo de fio de nylon 

 01 rolo de fita crepe 20mm x 50m - 3M 

 01 folha de papel Craft (pardo) 

 02 tintas para tecido pintura têxtil (preta e 

branca) 

 01 pacote de papel colorido  

 01 metro de chita 

 01 pasta preta com 50 plásticos tamanho A4 

 01 conjunto de etiquetas para livros e 

cadernos 

 01 pasta  canaleta. 

CADERNOS 
09 cadernos com pauta sem numeração, brochurão, 96 fls. Grandes, sendo: 01 Português, 01 

Matemática, 01 Ciências, 01 Geografia, 01 História, 01 Inglês, 01 Ensino Religioso, 01 Música, e 

01 Redação.  (NÃO PODE SER ESPIRAL, CADERNO ESPIRAL SERÁ DEVOLVIDO) 

LIVROS DIDÁTICOS 
SISTEMA ARI DE SÁ (SAS) Coleção Lendo o mundo -  3º ano -  Fund 1 -  
Aquisição no Colégio Piedade – telefone (98846-7449) 
Ensino Religioso  

Livro 3 - Perto de Mim - Ed. SM - Consultor: Dalcides Biscalquin 

Livros Paradidáticos: 

1º trimestre:  

Título: Cidadão do planeta azul – Autor: Fernando Carraro – Editora: Elementar   

2º trimestre:  

Título: No tempo dos meus bisavós - Autora: Nye Ribeiro - Editora Do Brasil 

3º trimestre:  

Título: A moedinha que queria comprar a felicidade – Autor: Nani – Editora: Melhoramentos 

OBSERVAÇÕES: 

 O material  do aluno deverá ser identificado e entregue à Coordenação no dia 22 a 31 de janeiro de 2018. Os 
cadernos e materiais de uso diário, deverão ser entregues à Professora no primeiro dia de aula. 

 Os livros didáticos e os cadernos deverão ser encapados com plástico. 
 Não será permitido Xerox de livros didáticos, paradidáticos e literários. 
 Ao longo do ano serão solicitados pagamentos para trabalhos de campo, apresentações teatrais, comemorações, 

entre outros. 
 Poderá haver necessidade de reposição de material individual ao longo do ano. 
 Não será permitido o uso de lapiseira. 
 O UNIFORME deverá ser identificado com o nome da criança.   
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