
[ D i g i t e  o  e n d e r e ç o  d a  e m p r e s a ]  

 

                     Colégio Terceiro Milênio – Objetivo 

                   “Educando para a cidadania” 
                        Fone: (81) 3241 5583 / 3426 4712  

                       E-mail: atendimento@colegio3milenio.com.br 
 

                    LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021 
                  INFANTIL III (3 ANOS) 

ALUNO:_________________________________________________TURNO:_________________ 
 

Material incluso na taxa 
Q. DESCRIÇÃO Q. DESCRIÇÃO 

02 Pacotes de papel criativo (Filipinho) 02 Pacotes de papeis criativo (Lumi) 
01 Folha de papel camurça . 02 Folhas de papel crepom (parafinado) 
01 Folha de papel de presente infantil 02 Folha de emborrachado com glitter. 
02 Folhas de papel laminado. 02 Folhas de emborrachado lisas 
01 Folha de papel guache. 01 Folha de cartolina (dupla face)  
01 Folha de papel 40/kg 01 Folha de celofane. 
01 Pacote de lantejoulas (grandes) 01 Rolo de fita metalizada . 
01 Pacote de olhos para aplicação (grandes) 02 Caixas de pintura a dedo grande. 
02 Peça de fita de cetim nº 02  cores variadas. 02 Caixas de massa de modelar c/12 cores 
01 Hidrocor de ponta grossa c/ 12 cores 02 Caixas de gizão de cera com 12 cores 
01 Hidrocor de ponta fina c/ 12 cores 02 Rolos de fita durex colorido (GRANDE). 
01 Caixa de lápis de cor c/ 12 cores 01 Pincel nº 18 
06 Lápis grafite 01 Cx. peq. de palito de picolé – utilizado em (Matemática/Arte). 
05 Borrachas para lápis + 01 borracha quadrada. 01 Tesoura infantil de ponta arredondada. 

02 Apontadores com depósitos  01 Pct. pequeno de canudo com ponta dobrável. 
01 Pacote pequeno de algodão colorido - para artes visuais 02 Pacotes c/ 100 folhas A4 colorido (Chamequinho). 
01 Avental plástico grande. 01 Cx. de tinta com glitter (Pequena) 

01 Tela para pintura tamanho 20x30.   

    

 

 
 

 

Declaro que estou ciente que o colégio, me apresentou a lista de papelaria, mas optei por pagar a taxa do referido 
material no valor de R$ 290,00 reais. 
 
 
 

             Recife, ______ de ___________________ de  202____.  
 
 

                                                              _______________________________________________                                                                                                                                                                                                                  
                                                               Assinatura Legível 

      

Material pessoal que não está incluso na taxa e deverá ser providenciado pelos responsáveis 
02 Fraldas desc. p/ os que usam (diariamente) 01 Toalha de rosto grande c/ nome (diariamente) 
01 Roupa para trocar (diariamente) se necessário. 01 Nécessaire 20cmx12cm  para uso pessoal. 
01 Copo plástico c/ tampa ou garrafinha (diariamente) – com nome do aluno. 02 Livros de histórias infantis (De acordo com faixa etária) 

✓ Início das aulas: 02 de fevereiro de 2021. 

✓ Todo o material ficará guardado no Colégio e será de uso exclusivo para as atividades de classe. Os pais que NÃO optarem pela taxa, 
deverão identificar cada item desta lista com nome e série do aluno. 

O Aluno deverá freqüentar às aulas com fardamento completo: conjunto de farda adquirido no colégio (camiseta e short/ short saia/calça), 
tênis ou Sandália (cores: preto, branco, azul ou cinza) e meias brancas. 
 


