Lista de Material 2021 - 3º Ano EF

01 Caderno grande brochura para atividades e tarefas (96 folhas)
01 Caderno de Caligrafia grande (pode ser o mesmo de 2020)
02 Tubos de cola branca grande
01 Cola bastão grande (40g)
01 Estojo de canetinhas (livre com 12 ou 24)
01 Caixa de lápis de cor (livre com 12/24/36)
01 Apontador
01 Régua de 30cm (dura)
01 Régua 15cm (para permanecer no penal)
01 Tesoura escolar
01 Cola glitter
03 Lápis
02 Borrachas
01 Pasta brasil
01 Pasta grampo trilho transparente com 5 plásticos
01 Caixa massa modelar (livre com 6 ou 12)
01 Bloco de papel Canson A4 colorido
01 Calculadora
01 Caneta marca texto
02 Dados
01 Revista para recorte
01 Pote para guardar massinha
02 Gibis

Livros e outros materiais:
 Bloco de provas (adquirir na secretaria da escola)
 Dicionário Português: Minidicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, editora Nova
Fronteira OBS: Com a nova ortografia.
 Livro de literatura infantil (adequados para a faixa etária).
 Alemão
01 Caderno grande brochura (96 folhas) - pode ser o mesmo de 2020
Livro: Paul, Lisa & Co
Kursbuch ISBN: 9783193015594
Arbeitsbuch ISBN: 9783193115591
 Inglês

Livro “Shine On! 3 – ISBN: 9780194001366”
01 Caderno grande brochura (48 folhas) – pode ser o mesmo de 2020.
 Ensino Religioso
01 Pastinha (grampo trilho plástica ou papelão)
 Música
01 Pasta com 50 plásticos para música (pode ser a mesma utilizada em 2020)
01 Flauta doce Soprano - Barroca – Yamaha
01 Caderno de música para alunos novos no valor de 20 reais (deverá ser retirado na
biblioteca)
 Artes
01 Caixa de lápis de cor
01 Estojo de hidrocores (12 cores)
01 Caixa de giz de cera (12 cores)

Observações:
1. Todos os itens da lista serão pedidos com antecedência, através da agenda escola
on-line (ClipEscola), quando houver necessidade de reposição, contudo há a
necessidade da brevidade na reposição.
2. Todos os materiais deverão vir com a identificação do estudante, incluindo o
uniforme.

