LISTA DE MATERIAIS - 3° ANO - FUNDAMENTAL I - 2022
300 folhas sulfite brancas A4;
2 folhas de papel color set;
2 cartolinas brancas;
2 folhas de papel cartão;
1 bloco de papel off set colorido;
1 EVA branco;
1 caixa de lápis de cor;
10 lápis pretos (nº2), 5 borrachas;
1 caneta marca texto;
1 apontador com depósito;
1 tesoura sem ponta;
1 conjunto de canetinhas hidrocor;
1 caneta esferográfica – azul;
1 estojo grande; com 3 repartições;
1 régua rígida e transparente;
1 pasta simples com elástico para tarefas;
1 pasta de papelão com grampo de trilho;
1 caderno universitário de capa dura de 100 folhas (espiral) (favor não enviar com mais matérias);
1 caderno grande de caligrafia de capa dura com linhas estreitas;
1 minidicionário da Língua Portuguesa (Aurélio ou Silveira Bueno);
1 pote pequeno de tinta PVA para artesanato (cor a critério);
2 tubos grandes de cola 110g;
2 colas em bastão;
1 fita crepe;
1 caixa grande de massinha de modelar;
1 gibi de leitura (histórias em quadrinhos);
1 livro de leitura adequado à faixa etária do aluno.

MATERIAIS PARA ATIVIDADES ESPECÍFICAS
1 fita métrica simples;
1 calculadora;
1 pacote de bexigas;
2 refis de cola quente grossa;
1 revista com figuras variadas;
1 durex colorido simples (cor a critério);
2 pacotinhos de biscuit (cores a critério).

LEITURA DAS OBRAS PARA AVALIAÇÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SEREM LIDOS EM CASA.
1º BIMESTRE: O Monstro Monstruoso Da Caverna Cavernosa – Rosana Rios
2º BIMESTRE: O Menino Maluquinho – Ziraldo
3º BIMESTRE: A Bela Desadormecida – Frances Minters
4º BIMESTRE: Os Músicos De Bremen – Ruth Rocha

MATERIAL DE HIGIENE
1 squeeze pequena- simples para água;
1 camiseta velha de adulto para pintura;
1 nécessaire com 1 escova de dente, 1 pasta dental e 1 toalhinha.
FAVOR COLOCAR O NOME DA CRIANÇA EM TODO MATERIAL
Obrigatório, pois o mesmo é conferido e registrado pela professora e, a identificação comprova a
entrega, que deverá ser feita até o primeiro dia de aula.
EM CASO DE RESCISÃO DE CONTRATO NÃO SERÁ DEVOLVIDO O MATERIAL DE USO COLETIVO
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