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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
Ano letivo: 2018 – Série: 3º ANO

OBSERVAÇÕES:

 INÍCIO DAS AULAS: 22/01/2018.

 MANDAR O MATERIAL SOMENTE QUANDO A PROFESSORA SOLICITAR.

 MANDAR OS PAPÉIS ABERTOS OU EM UM SÓ PACOTE.

 OUTROS MATERIAIS PODERÃO SER PEDIDOS NO DECORRER DO ANO.

 COLOCAR O NOME DO ALUNO NO MATERIAL.

ESCRITA / DESENHO / PINTURA
6 lápis preto n°2
1 caneta marca texto (amarelo)
1 caixa de lápis de cor com 24 cores Sugestão: 
Bic ou Faber
1 apontador plástico com depósito
3 borrachas brancas – macias
1 tesoura sem ponta (com nome do aluno 
gravado)
1 régua 30 cm (flexível com o nome do aluno)
1 tubo de cola branca (90g) líquida
1 caneta esferográfica azul e 1 preta 
Obs.: trazer os materiais acima dentro do estojo
(com nome).

CADERNOS
2 cadernos espiral capa dura com 96 folhas

PASTAS
1 pasta Polionda 5cm (para provas,pode ser do 
ano passado)

 PAPÉIS
100 folhas de papel sulfite A4 branco
4 folhas de cartolina( preta)
4 placas de E.V.A  (preta) 
2 placa de E.V.A marrom
1 pacote de papel filipinho cards
2 folhas de papel crepom (preto)
1 folha de papel paraná (fino)
1 bloco de papel canson A 4 – branco
1 folha de papel da seda branco
1 folha de papel de celofane transparente 
1 folhas de papel cartão (preto)
1 folha de papel pardo
1 folha de papel ondulado

INGLÊS

1 caderno brochurão 50 folhas (pode ser do 
ano passado)

ARTES
1 tubo de cola  cascorez rótulo azul de 500ml
4 refil de cola quente( fina)
3 tubos de cola + multiúso
sugestão: (compactor) 
1 caderno cartografia sem seda 
(48 folhas espiral)
1 pincel tigre n°2 – 815
1 caneta permanente ponta média (preta)
Sugestão: Pilot
10 pratinhos de papelão  (médio)
1  fita crepe  (larga)
1 rolo de fita dupla face (larga)
1 fita adesiva transparente
3 metros de TNT (preto)
1 metro de chita
1 metro de feltro (preto)
3 metros de tule (preto)
1 pacote de lantejoula prateada grande
20 botões coloridos (médios)
1 pote de tinta guache de 250 ml (preta) 
Sugestão: Acrilex
1 caixa de guache de 12 cores
1 rolo de lastex(preto)
1 pacote de fita de cetim 3cm (preta)
10 pares de olhos moveis nº10
Tela 30x50 
1 Tinta acrílica decorativa (preta)
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3° ANO
LIVROS PARADIDÁTICOS

O menino de Olho d’ água 
Autor: Rubens Matuck
Editora: Ática

Os Problemas da Família Gorgonzola
Autora: Eva Furnari
Editora: Global 

 “Os bichos que tive” (memórias zoológicas)
Autora: Sylvia Orthof
Editora: Salamandra

 “A bruxa Zelda e os 80 docinhos”
Autora: Eva Furnari
Editora: Ática

Um cantinho só pra mim
Autor(a): Ruth Rocha / Ziraldo
Editora: Melhoramentos

1 mini dicionário – Aurélio (revisado conforme acordo ortográfico)
OBS: ENTREGAR OS LIVROS QUANDO SOLICITADO PELO 
PROFESSOR.
NÃO ESQUECA DE COLOCAR O NOME.


