Anos Iniciais – 3º ano
2022

Material Didático “Poliedro” – 3º ano
(A Secretaria enviará e-mail aos pais assim que os mesmos estiverem disponíveis para a
venda, a partir de janeiro de 2022).
Projeto “Leitura Compartilhada”: Recomendamos 03 (três) livros paradidáticos,
indicados iguais para a classe toda, um para cada trimestre:
•
•
•

1º Livro Paradidático: “Peter Pan em quadrinhos” – Denise Ortega – 2ª edição
Editora Globo
2º Livro Paradidático: “Eu produzo menos lixo” – Cristina Santos - Editora Cortez.
3º Livro Paradidático: “Felpo e Filva” – Eva Furnari - Editora Moderna

Material Individual:
• 02 Cadernos (espiral grande -96 folhas)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Etiquetar: “Português”, “Matemática”, nome do aluno e ano que frequenta);
02 Cadernos (espiral grande - 48 folhas)
(Etiquetar: “Ciências, História, Geografia ”, e Inglês nome do aluno e ano que
frequenta);
01 Caderno de caligrafia (capa dura);
01 Camiseta (adulto) para atividades de Artes;
01 Régua de 30 cm;
01 Caixa de giz pastel oleoso (12 cores);
01 Caixa de lápis de cor (24 cores);
01 Caixa de lápis de cor aquarela (12 cores);
01 Jogo de canetas hidrocor (24 cores);
01 Garrafinha “Tipo squeeze” para tomar água (trazer diariamente na mochila);
01 Caixa (grande) de lenço de papel.

01 Estojo escolar contendo (Repor quando necessário):
01 Tesoura (sem ponta);
02 Canetas marca texto;
01 Apontador com coletor;
06 Lápis pretos grafite – (deixar 03 em casa de reserva);
Lápis grafite 2b, 4b, 6b (2 de cada);
02 Borrachas macias (deixar 01 em casa de reserva);
02 Tubos de cola bastão (grande).

•
•
•
•
•
•
•

Material de Arte:
•
•
•
•
•

200 Folhas sulfite branca (A4);
Bloco de canson A4;
01 Bloco Criativo A4;
01 Pincel (nº 08);
01 Pincel (nº 12);

Observações:
•

Todo o material deverá ser identificado com o nome completo e nível da
criança, inclusive o uniforme.

