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Lista de Materiais 2019 – 3º ANO
Sala de aula
 02 caixas de lápis de cor grande - 12 cores;
 01 tesoura sem ponta (gravar nome);
 05 lápis de escrever (preto – Sugestão: Faber-Castell); (*)
 04 borrachas; (*)
 02 apontadores com depósito; (*)
 01 régua de 30 cm;
 01 penal (estojo);
 02 tubos (grandes) de cola branca;
 02 tubos de 40g (grandes) de cola bastão; (Sugestão: Pritt e Bic)
 01 caderno grande (1 matéria) brochura quadriculado 96 fls.
(quadriculado de 1x1cm);
 07 cadernos grandes (1 matéria) brochura de linha 96 fls.;
 01 caderno pequeno brochura de caligrafia 40 fls.;
 01 material dourado;
 01 Minidicionário de Língua Portuguesa - Silveira Bueno - FTD;
 Livros Didáticos – Coleção Marcha Criança (3º Ano) –
Editora Scipione - Edição 2016 - Disciplinas: Ciências,
Geografia/História, Língua Portuguesa, Matemática e L.E.M. Inglês.
Sala de Arte
 01 pote de gliter – cor dourado;
 01 caderno de desenho grande - com margem (encapado);
 01 bloco de papel canson A4;
 01 bloco de papel canson A4 – colorido;
 01 pincel n.º 12 e 01 pincel n.º 18;
 01 tubo (pequeno) de cola branca;
 01 caneta ponta fina para retroprojetor (cor preta);
 01 caixa de giz de cera;
 01 estojo de canetinha hidrocor;
 01 caixa de massinha para modelar
(Sugestão: Maripel / Soft / Qually Collor);
Itens que permanecem com o aluno
 Uniforme Escolar completo (uso obrigatório - colocar o nome);
 01 tênis (aulas de Educação Física);
 01 garrafinha de água (trazer para Escola todos os dias).

ATENÇÃO!
ENTREGA DOS
MATERIAIS NA
ESCOLA:
24 e 25/01/2019
(5ª e 6ª feira)
INÍCIO DAS AULAS:
01/02/2019 (6ª feira)
***Teremos reunião, no
início da aula, com os
pais e professores em
sala de aula.***
Os
representantes
das
Editoras venderão os LIVROS
aqui na Escola nos seguintes
dias:
14, 15 e 16/02/2019
5ª, 6ª feira e sábado
Formas de pagamento: à vista
ou no cartão (débito ou
crédito).

Observações
Importantes:
 Colocar o nome do
aluno em todos os
materiais.
 Cadernos encapados
(exceto capa dura);
 (*) Itens que, se
necessário,
serão
solicitados
para
reposição.
 Os
materiais
escolares
ficam
na
Escola,
por
isso,
pedimos para trazê-los
dividido por setor.
 Para a Feira do
Conhecimento
e
Laboratório de Ciências
poderão ser solicitados
outros materiais.

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Provérbios 22.6

