LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2020
ENSINO FUNDAMENTAL I - 3º ano
INÍCIO DAS AULAS REGULARES: Dia 03/02/2020 (segunda-feira).
Apontador (com lixeirinha)
Borracha branca macia
Caderno de Linguagem grande, com 40 folhas e margem, sendo 2 para
Português, 1 para Ciências, 1 para História e 1 para Geografia
Caderno capa dura pequeno (Recados)
Caderno de Matemática grande, com brochura e 40 folhas (quadriculado
7x7 mm, com margem)
Caneta hidrográfica fina (jogo com 12 cores)

1
2
5

Lápis de cor grande (caixa com 12 cores)
Lápis preto grafite
Papel colorset (cor a escolher)

1
4
3

1
1

Papel sulfite A4 branco - pacote com 500 folhas
Papel sulfite A4 colorido- pacote com 100 folhas

1
2

1

1

Cola branca comum não tóxica (90 ml)
Dicionário da língua Portuguesa – nova ortografia
Estojo para guardar lápis
Folha de EVA (diversificada: lisa, estampada, com gliter)
Folha de papel Kraft (metro)

3
1
1
6
3

Gibi usado em bom estado para a biblioteca da sala

3

Pasta catálogo com 50 plásticos para arquivo das
produções textuais
Pincel nº 14 chato 4 ou 6
Pote de tinta guache – 250 ml (cores a escolher)
Palavras cruzadas (de acordo com a faixa etária)
Papel contact transparente 1m
Material dourado individual (plástico, madeira
ou EVA)
Rolo de fita adesiva Scott 3M

1
1
1
1
1
1

SUGESTÃO: ALUNOS DO 3º ANO DEVEM MANTER NA MOCHILA:
Nécessaire para higiene: creme dental, escova de dente, sabonete e toalha de rosto.
Estojo com os seguintes materiais individuais: estojo, caneta hidrográfica, caneta marca-texto, uma cola bastão, borracha, calculadora,
dados, dicionário, lápis de cor, lápis grafite, régua, apontador, tesoura, pasta com elástico e palavras cruzadas.
Garrafinha de água - com nome do (a) aluno (a)
OBRAS DE LITERATURA QUE SERÃO UTILIZADAS E PERÍODO PARA AQUISIÇÃO NO COLÉGIO PRÊMIO
ANO
TURMA

1º BIMESTRE
Período de aquisição até:
14/02/2020-R$ 49,00

2º BIMESTRE
Período de aquisição até:
17/04/2020- R$ 49,00

3º BIMESTRE
Período de aquisição até:
10/07/2020- R$ 49,00

4º BIMESTRE
Período de aquisição até:
11/09/2020- R$ 49,00

3º ANO

O quarto pato/ Índigo

Penas pro ar/ Tânia Alexandre
Martinelli

Corra Bernardo, corra!/ Luís Dill

Caraminholas de Barrigapé
/ Marcos Bagno

Observações:
 Todo o material deverá vir devidamente etiquetado com o nome do aluno e sua turma.
 Os cadernos não poderão ter as folhas decoradas e coloridas, não utilizar cadernos universitários ou com espiral.
 Os materiais deverão ser simples e de boa qualidade.
 Se a quantidade do material solicitado não for suficiente para o ano letivo, será solicitada reposição.
 Alguns materiais adicionais poderão ser solicitados ao longo do ano para aplicação de projetos: aulas de música,
projeto “O Caráter Conta”, Educação Financeira e aulas de artes.
 O material de reposição (cola bastão e lápis grafite) deverá ficar em casa para o controle das famílias.
 O material acima deve ser entregue para Tatiane ou Fernanda no setor Pedagógico no dia 03/02/2020.
UNIFORME: É obrigatório em todas as aulas, modelos disponíveis na 4B Confecções- R. Manaus, 686- Esplanada 991626073 / 99171-7755 e Art e Manhas- R. Francisco Sá, 128 – Centro- (38) 3821-1802. O calçado é tênis.

COMPROVANTE DE ENTREGA DOS MATERIAIS
ALUNO ___________________________________ SÉRIE_______ DATA___/___/____
Obs.:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Assinatura legível do Responsável:__________________________________________
Assinatura legível do Recebedor:___________________________________________

