LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL – 3º ANO – 2018

MATERIAL DO SISTEMA POSITIVO
Dentro da mochila:
(Identificado com o nome do aluno)
1 caderno brochura (grande – para aula
e para tema)
1 caderno brochura pequeno para Inglês
1 Dicionário da Língua PortuguesaAurélio Ilustrado - Ed. Positivo (Quem
adquiriu no ano anterior, poderá usar o
mesmo)
1 borracha branca e flexível
3 lápis preto
2 canetas coloridas
1 apontador com depósito
1 régua 30 cm
2 tubos de cola branca e 1 tubo de cola
bastão
1 tesoura pequena sem ponta
1 pasta para folhas (classificador fino)
1 caixa de lápis de cor
Canetinhas coloridas (12 cores)
Material para ficar na escola:
60 folhas de papel sulfite 60, branca
40 folhas de sulfite 40, colorida
60 folhas de papel ofício
1 folhas de papel celofane
1 folha de emborrachado EVA colorido
1 folha EVA estampado ou com glitter
1 livro de literatura infantil para a
biblioteca da sala de aula, pode ser algum
que tenha em casa, em bom estado e
adequado ao nível de leitura da série)
2 metros de TNT
1 revista passatempo
Tinta guache 12 cores
1 cola dimensional

1 pacote de lumipaper
10 folhas quadriculadas
1 folha de papel vegetal (transparente
para mapas)
1 pacotinho de lantejoulas
1 folha de papel crepom (verde, amarela,
vermelho ou branco)
3 gibis novos
1 fita crepe parda
1 pincel nº 8 ou 10
1 bloco de desenho Canson A3 (formato
310 x 420mm)
1 tubo de cola para EVA
1 jogo pedagógico (direcionado a crianças
de 8 a 10 anos)
Projeto Autor Presente 2018:
Após o início do ano letivo 2018 será
solicitada uma obra literária referente ao
“Projeto Autor Presente”.
Observação:
Não serão aceitos cadernos espirais. Todo o
material deve ser etiquetado com nome.
Cadernos e livros deverão ser encapados. Os
potes de lanche devem vir com identificação
do aluno, bem como os uniformes. Trazer
todo o material no primeiro dia de aula.

ATENÇÃO: No dia 14/02/2018 é nosso
retorno, aulas das 13h e 30min às 18h.

É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME
ESCOLAR COMPLETO, DIARIAMENTE,
INCLUSIVE O MOLETOM COM EMBLEMA DA
ESCOLA.

