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LISTA DE MATERIAL_2020
3º ANO –ENSINO FUNDAMENTAL
Colocar o nome do aluno no uniforme com
caneta permanente ou bordado.
Identificar todo o material com etiquetas
colocadas em lugar visível, contendo nome
completo do aluno. Importante que cada item
esteja identificado individualmente.
MATERIAL DE USO DIÁRIO


















Agenda de 2020, com capa dura, 1 dia da
semana por página, sem página com
adesivos a serem colados (não aceitaremos
cadernos no lugar de agenda);
1 caneta marca texto (qualquer cor);
5 lápis no 2;
2 lápis 6B;
2 apontadores (com reservatório);
2 borrachas macias;
1 caixa de giz de cera (12 cores );
1 caixa de lápis de cor (24 cores - grande );
1 estojo de caneta hidrocor (12 cores);
2 tubos de cola bastão de boa qualidade;
1 tubo de cola branca (90 gr ) ;
1 tesoura sem ponta com nome gravado;
1 estojo;
1 régua de 30cm (acrílico);
2 gibis Turma da Mônica;
4 cadernos 48 fls sem página com adesivos a
serem colados (brochurão - capa dura275mmX200mm);






1 caderno 96 fls sem página com adesivos a serem
colados (brochurão - capa dura- 275mmX200mm);
1 caderno meia-pauta - 48 fls – 275mmX200mm –
Capa dura;
1 pasta polionda A4 com 2 cm de espessura;
4 blocos de desenho A4 – Branco - 140g;
1 pasta plástica A4 simples com elástico;
1 pasta catálogo com 30 plásticos grossos
colocados;
1 Minidicionário de Português com a nova
ortografia (usar o do ano passado);
Minidicionário de Inglês;
1 revista em bom estado para recorte e pesquisa
(ATENÇÃO AOS CONTEÚDOS DAS REVISTAS);
1 jogo pedagógico (VER LISTA ANEXA);
1 caderno de caligrafia pequeno;
1 avental de plástico simples para as aulas de artes
e laboratório de ciências;
1 garrafinha identificada para beber água.

Do material adquirido, os itens abaixo devem estar
todos os dias dentro da mochila do aluno:











agenda;
estojo;
1 apontador;
2 lápis nº 2;
1 borracha macia;
conjunto de caneta hidrocor;
lápis de cor;
giz de cera;
tesoura;
1 cola em bastão.

Observem que este material é intensamente consumido e
por isso deve ser reposto sempre que necessário.

