LISTA DE MATERIAL - USO INDIVIDUAL
3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I- 2020
Materiais escolares para uso em sala de aula
Necessário que os itens dessa lista estejam identificados com o nome do aluno,
da aluna e turma/série. A entrega do material será no primeiro dia de aula
(27/01/2020).
 1 agenda escolar
Sugerimos o modelo do Colégio São Domingos, ou outro modelo brochura com
uma página para cada dia da semana.


1 estojo (sem ser de lata), contendo os seguintes itens:
1 apontador com depósito;
1 borracha branca, grande macia;
3 lápis grafite nº2;
1 tesoura sem ponta;
1 caixa de lápis de cor de 24 cores;
1 caixa de caneta hidrográfica com 12 cores;
2 colas bastão de 40g (sugestão: Pritt);
1 régua acrílica de 30 cm;
1 calculadora simples (com as quatro operações básicas);
1 caneta marca texto (qualquer cor);
1 caneta preta hidrocor ponta fina (sugestão: Stabilo ou Paper Mate);
1 caneta Futura preta.

 1 pasta sanfonada plástica A4 com 12 divisórias;
 1 pasta catálogo A4 com 30 plásticos grossos;
 1 caderno universitário A4, brochura 50 folhas, que será, posteriormente, dividido
para Matemática e Língua Portuguesa;
 1 caderno universitário espiral de 50 folhas, capa dura, sem linhas e não
milimetrado;
 1 copo com tampa ou garrafa, reutilizáveis, para água.

Materiais para uso coletivo nas aulas do Núcleo de Artes e demais disciplinas
 1 caixa de Giz Pastel oleoso 24 cores;
 1 caixa de Giz de cera curto 12 cores;
 2 canetas Futura pretas;
 1 cola bastão 40 g (sugestão: Pritt);
 2 Colas brancas 35g laváveis;
 1 estojo de aquarela 12 cores;
 1 caixa de lápis aquarelável 24 cores.

Livros didáticos e paradidáticos – 3os. anos EFI
*Necessário que os livros dessa lista estejam identificados com o nome do(a) aluno(a) na
capa. A entrega será no primeiro dia de aula (27/01/2020).
Matemática– 3º ano – Projeto Presente

(Somente o livro)
ISBN: 9788516097615
Autoras: Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis.
Editora: Moderna
A terra dos meninos pelados
Autor: Graciliano Ramos
Ilustrações: Jean-Claude Ramos Alphen
Editora: Junior
ISBN: 978-85-01-02768-9
Geoatlas

ISBN: 9788508158119
Autora: Maria Eugênia Simielli
Editora: Ática
(Será utilizado até o 5º ano)

Minidicionário
Sugestões: Houaiss, Aurélio ou Michaelis
Editoras Objetiva, Positivo ou Melhoramentos

* Os demais livros paradidáticos adotados serão solicitados com antecedência ao longo do ano.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 Pedimos que os itens do estojo sejam identificados e, sempre que necessário repostos,
para não haver perda pedagógica ao aluno(a).
 Os materiais solicitados que já foram utilizados no ano anterior e que estiverem em bom
estado poderão ser reorganizados e reutilizados na nova série.
 Desde o primeiro dia de aula, solicitamos que os alunos utilizem o uniforme escolar,
composto por calça ou shorts azul marinho (malha, tactel ou algodão), camiseta
branca com emblema do colégio, agasalho azul marinho e tênis.
 Lembramos, que no período de 20/01/2020 a 24/01/2020 no horário de 9h às 16h,
teremos um espaço no colégio para trocas de livros utilizados em 2019.

