LISTA DE MATERIAL PARA 2020
3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I
A coleção didática composta pelo conjunto dos Cadernos de Atividades do Sistema Objetivo de Ensino é o resultado de uma sólida
experiência na elaboração de materiais didáticos e em sua utilização efetiva em sala de aula. Esse material é criteriosamente elaborado por
coordenadores e professores que compõem nossa equipe pedagógica, profissionais com comprovada formação e experiência na área
educacional e atuantes em sala de aula. Isso torna possível oferecer materiais didáticos com alto grau de aplicabilidade, na medida em que
resultam de um efetivo diálogo entre a teoria e a prática na elaboração das aulas e das propostas de atividades.
Durante o ano letivo são distribuídos aos alunos:
2 Diários do aluno semestrais
4 Cadernos bimestrais de Língua Portuguesa
4 Cadernos bimestrais de Matemática
4 Cadernos bimestrais de História e Geografia
4 Cadernos bimestrais de Ciências
4 Cadernos bimestrais de Inglês
Material a ser adquirido pelos responsáveis:


Material de classe

1 Caderno de brochura universitário com 100 folhas para Português
1 Caderno de brochura universitário com 100 folhas para Matemática/Ciências
1 Caderno de brochura universitário com 100 folhas para História/ Geografia
1 Caderno de brochura universitário com 50 folhas para curioso
1 Caderno de caligrafia ( pauta fina)
1 Mini dicionário da língua portuguesa nova ortografia (Aurélio)
2 Livros para a Ciranda da Leitura ( de acordo com a faixa etária)
1 Revista para recorte
1 Régua transparente e flexível de 30cm
1 Pasta preta contendo 20 plásticos A4
1 Pasta fina com elástico A4
2 Pacotes de sulfite A4 (500 folhas)
1 Pacote de palito de sorvete
3 Metros papel Contatc
1 Estojo com 3 divisórias
2 Lápis pretos nº 2
1 Caixa de caneta hidrográfica grossa (12 cores)
1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
1 Borracha branca
1 Apontador com depósito
1 Cola bastão pequena
1 Cola líquida pequena
1 Tesoura pequena sem ponta
1 Caneta Azul
1 Caneta marca texto
3 Metros de tecido cru
1 Fita crepe ( largura larga)
1 Fita adesiva transparente larga
1 Pacote de bexiga Nº 9



Material de Artes

O Material ficará guardado no colégio
1 Bloco de papel Creative Paper
1 Bloco de canson branco A3
1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
1 Tesoura sem ponta (sugerimos Mundial)
1 Tubo de cola branca de 200ml
1 Pincel chato nº 4 e nº 10
5 Folhas de color-set de cores variadas
5 Folhas de papel cartão de cores variadas
4 Folhas de papel EVA marrom e preto
3 Folhas de papel carmuça marrom
4 Folhas de papel pardo ( Kraft) A3
4 Envelopes papel pardo A3
2 Lápis grafite 2B
1 Apontador com depósito
1 Borracha branca
1 Pote de guache grande preto
1 Caixa plástica para acondicionamento dos materiais na sala (adquirir na escola)



Higiene Pessoal

1 Guardanapo de pano para o lanche (para forrar a mesa)
1 Escova de dente
1 Pasta de dente
1 Nécessaire
1 Garrafa para água tipo squeeze



Alimentação

Todo lanche que a criança necessita, poderá ser enviado diariamente pela lancheira ou ser adquirido na cantina da escola. A cantina
é terceirizada, portanto, o pagamento de pacotes de lanches e almoço deverá ser feito diretamente e pessoalmente com a proprietária.

Observações importantes:



Todo o material ficará guardado no Colégio.



Todo o material deve vir marcado com o nome do aluno e a classe.



Todo o material deverá ser entregue no Colégio, para ser organizado nos armários, antes do início das aulas.



Brinquedos só podem ser enviados às sextas-feiras.



O horário de aulas deve ser verificado diariamente, a fim de que o aluno traga para a escola apenas o material necessário para as
atividades do dia.



Lembramos que é possível reutilizar materiais de anos anteriores, tais como tesoura, lápis de cor, caneta hidrocor, estojo, régua,
apontador, dicionário etc. desde que estejam em bom estado.

