3º ANO – RELAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES
ENSINO FUNDAMENTAL 1 – ANO LETIVO DE 2021

20 de janeiro de 2021 (quarta-feira): ENTREGA DE MATERIAIS
Apresentação da professora aos pais e entrega dos materiais relacionados na lista a seguir.
Local: salas de aula.
Horários: das 8h30 às 9h30 (para alunos matriculados no período matutino);
das 14h às 15h (para alunos matriculados no período vespertino).
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira): INÍCIO DAS AULAS
Horário: matutino – de segunda a sexta-feira – das 7h30 às 12h;
vespertino – de segunda a sexta-feira – das 13h30 às 18h.
Contato Maxi Júnior: 3372-5578
MATERIAL INDIVIDUAL
Quant.

Unid.

1

–

DESCRIÇÃO
Apontador com lixeirinha*

2

–

Borracha branca*

3

–

Lápis preto nº 2*

1

–

Caneta marca-texto*

5

–

Caderno de linguagem tipo brochura, pequeno (48 folhas) – capa dura amarela*

1

–

Caderno de linguagem tipo brochura, pequeno (96 folhas) – capa dura amarela*
Caderno de aritmética (0,7cm x 0,7cm) – com margem (96 folhas) – capa dura amarela*

1

–

1

caixa

2

–

Cola bastão (40g)*

1

–

Régua pequena para guardar no estojo*

1

–

Tesoura escolar sem ponta

1

–

Estojo grande simples com zíper

1

–

Pasta fina de plástico com elástico (comum): cor amarela

1

–

Minidicionário (ver indicação no final desta lista.)

1

–

Livro de história infantil adequada à idade

1

–

Gibi infantil adequado à idade

1

–

LIVRO DE PROVA – ver indicação dos trimestres no verso da página.
Enviar com o material do aluno apenas o livro do 1º trimestre.

Lápis de cor (12 cores)*

MATERIAL INDIVIDUAL DE ARTE
Quant.

Unid.

DESCRIÇÃO

1

–

Caderno de cartografia grande (48 folhas) – sem folha de seda – capa dura amarela*

1

–

Canetinha hidrográfica – jogo com 12 cores

1

–

Pasta polionda com elástico (3cm): cor amarela

10

–

Cartela de adesivos com motivos infantis (desenhos pequenos)

20

–

Saco plástico sem furo – tamanho A4

2

–

Cola branca (110g)

2

pacote

20

–

2

pacote

3

–

Folhas de EVA com glitter (60cm x 40cm): cores da preferência

3

–

Cartolina decorada: bolinhas, estrelinhas, listradas, xadrez...

1

caixa

Papel colorido A4 (Color Cards) – 24 folhas – gramatura: 120g/m2
Papel sulfite A4 (gramatura: 180g/m2) – colorido
Papel sulfite A4 (100 folhas): cor branca

Massinha de modelar (12 cores)

1

–

1

jogo

1

–

Fita adesiva PVC transparente (larga)
Tinta guache – com 15ml – 6 cores
Pincel chato escolar – nº 18

LITERATURA – LIVRO DE PROVA
(leituras obrigatórias para a realização da prova). Enviar com o material do aluno apenas o livro do
1º trimestre).
Os livros dos outros trimestres deverão permanecer em casa. Em data oportuna, serão solicitados
para leitura e atividades em sala de aula.
Período em que
será utilizado

Título

Autor(a)

Editora

1º trimestre

A loja da Dona Raposa

Hardy Guedes

Scipione – Coleção:
Biblioteca Marcha Criança

2º trimestre

Frederico Godofredo

Liana Leão

Elementar

3º trimestre

As panquecas de Mama
Panya

Mary e Rich Chamberlin –
tradução: Cláudia Ribeiro
Mesquita

Edições Sm – Coleção:
Cantos do Mundo

LIVRO DE PROVA
Importante: Pedimos aos pais ou responsáveis que, por gentileza, fiquem atentos aos meses/
trimestres em que os livros deverão ser lidos para que cada livro seja adquirido em tempo hábil para
leitura em casa e estudo na sala de aula.

OBSERVAÇÕES
Solicitamos cadernos brochuras pequenos e sem espiral (capa lisa – sem desenhos).
Os cadernos deverão ser etiquetados do lado de fora. Na etiqueta, colocada no material,
deverá haver somente o nome completo e a série do aluno. Outros dados serão preenchidos pela
professora, se necessário.
Todos os pertences deverão conter o nome do aluno e a série, inclusive lápis e canetinhas
(cada unidade).
Evitar o uso de materiais que dispersam a atenção do aluno, por exemplo, borracha perfumada,
lapiseira, régua, canetas e estojos com brincadeiras, etc.
Os itens com asterisco (*) deverão ser repostos pela família conforme a necessidade.
Os cadernos não utilizados no ano de 2020 poderão ser utilizados em 2021, independente
da cor (capas).
UNIFORME ESCOLAR
A parte interna do uniforme deverá ser identificada com o nome e o sobrenome do aluno.
INDICAÇÃO DE DICIONÁRIO
HOLANDA, Aurélio Buarque de. Miniaurélio: o minidicionário da Língua Portuguesa – 8ªed.
Nova Ortografia. Editora Positivo.
Ou
HOUAISS, Antonio. Pequeno dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Novo Acordo
Ortográfico. Editora Moderna.

