º
L I S T A D E M A T E R I A I S / 2 0 19
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL – Diariamente na
Mochila
OBS: Ser reposto conforme o uso

LIVROS DIDÁTICOS

 AGENDA (personalizada da Escola – aquisição no ato
da matrícula)
 01 caderno grande 96 folhas
 01 estojo
 01 tesoura sem ponta
 01 conjunto de canetinha - 12 cores
 01 caixa de lápis de cor
 01 régua transparente – 30cm
 01 apontador duplo – COM DEPÓSITO – para lápis
normal e jumbo
 02 lápis pretos nº 2 apontados
 01 tubo de cola 90/110g
 01 cola bastão – grande
 01 garrafinha para água (com nome da criança)
 01 pasta com 50 plásticos tamanho A4

Projeto Buriti Plus Português 3º ano 1º Edição–
Editora Moderna
Projeto Buriti Plus Matemática 3º ano 1º Edição–
Editora Moderna
Inglês: Kids Web 3º ano – Editora Moderna



























MATERIAL PARA ENTREGAR
(Fica na Escola para uso individual do aluno)
01 pasta plástica com elástico - A4
01 bloco padronizado da Escola- A4
50 folhas de desenho A4 180g
20 folhas A3 180g/m²
01 pacote de folhas colorset A4 – 180g/m2
01 pacote de folhas A4 – 75g/m2
02 folhas de E.V.A – A3 - cores variadas
01 livro para biblioteca da sala
10 sacos plásticos A4
01 lixa
01 metro de TNT – cor livre
01 metro de papel con-tact TRANSPARENTE
04 revistas para recorte
01 caixa de cola colorida
02 CDS regraváveis
02 peças de fita mimosa – cores diferentes
01 saco de palito de picolé
01 rolo de fita crepe parda 3M
01 pincel nº 10
01 pote grande de tinta guache - cor
variada
02 refis para cola quente (fino)
01 fita durex
01 pacote folha pautada
01 pacote folha colorida A3 1801g/m²
02 pacotes de massinha de modelar - soft
Solicitamos R$ 15,00 para aquisição de
jogos didáticos

Os livros didáticos e paradidáticos de 2019 poderão ser
adquiridos na escola, com desconto da editora. Os
horários e dias serão divulgados na primeira semana de
aula.

LIVROS PARADIDÁTICOS (leituras)
Livro para o 1º trimestre: Álbum da FE LI CIDADE
Editora: Cassol
Serão solicitados durante o ano letivo. 01 livro a cada
trimestre

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 Todos os materiais serão conferidos e os
faltantes, solicitados;
 Todos os materiais de uso diário devem vir
identificados com o nome do aluno;
 Eventualmente, outros materiais poderão ser
solicitados ao longo do ano letivo;
 A professora do Turno Regular receberá apenas o
material do Turno Regular;
 O material do Turno Inverso deverá vir separado,
identificado e entregue, junto ao material do turno
regular;
 A agenda escolar, bem como blocos e uniformes
estarão disponíveis para aquisição na secretaria da escola.

REUNIÃO DE PAIS E PROFESSORA:
Na primeira semana de aula será informado o dia da
1º reunião de pais do ano letivo.

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 18 de fevereiro – segunda feira
Horário: 13h15 minutos
Obs: Neste dia trazer o material escolar do (a)
aluno(a), em um saco com o nome do mesmo.

“É experiência aquilo que “nos passa”, ou o que nos acontece, e ao nos
passar, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência
está, portanto, aberto à sua própria transformação.” LARROSA
BONDÍA.

