Rua: Geraldo Antônio da Silva, 52
São Rafael – Monte Sião – MG
Fone: 3465-1538

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
●

Mini Dicionário da Língua Portuguesa: Aurélio com a nova ortografia.

LISTA DE MATERIAIS – 2022
● 1 caderno grande espiral de 96 folhas (Português/
Matemática);
● 1 caderno grande espiral de 96 folhas (História/
Geografia e Ciências);
● 1 caderno grande espiral de 48 folhas (Inglês);
● Os cadernos devem ser sem ilustrações nas
folhas e sem recorte no espiral.
● 500 folhas de sulfite A4 (branco);
● 1 agenda 2022 grande impreterivelmente com
uma folha para cada dia;
● 1 pasta fina de plástico transparente com elástico
(sem ser ondulada);
● 1 régua de 30cm;
● 1 Picolé nível fácil;
● 2 gibis (podem ser usados, em bom estado);
● 1 revista para recortes;
● 1 caixa de lápis de cor;
● 1 estojo de caneta hidrocor (12 cores);
● 2 pastas de trilho (azul e vermelha, com 3
plásticos grossos em cada pasta);
● 4 envelopes pardos A4;

cola branca líquida, apontador, 1 caneta azul, 1
caneta vermelha, 3 canetas
grifa-texto (cores claras), canetas coloridas (não
são canetas hidrocores), corretivo em fita, 1 régua
pequena que caiba dentro do estojo.
● Este estojo é para uso diário do aluno em sala de
aula, independente do material pedido pela
professora de arte. Esses materiais deverão ser
repostos ao longo do ano, de acordo com a
necessidade.
● Cada aluno deverá providenciar seu próprio
material, pois o empréstimo de qualquer tipo do
mesmo será terminantemente proibido.
● Durante o primeiro semestre, os alunos receberão
uma sugestão de livro paradidático conforme
orientação do professor.

●
●
●
●

Material de Arte
1 pacote de Canson A4.
1 durex transparente pequeno.
2 tintas guache (250 ml): verde e amarelo.
2 folhas de EVA: branca e roxa.

● 1 estojo contendo: lápis preto ou lapiseira,
borracha, 1 tesoura sem ponta, 1 cola bastão,1
OBS.: Todo o material deve estar etiquetado na capa com o nome do aluno, série, nome da
professora e estar na escola no 1º dia de aula.

