3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I – LISTA DE MATERIAL 2021
MATERIAL DA SECRETARIA
2 resma papel a4
3 placas de e.v.a lisa
3 placas de e.v.a com glitter
3 caneta para e.v.a (1 preta, 1 vermelha)
4 tubos de cola 100 gr
4 unidades de envelope 24 x 34 branco
3 folhas de papel collor set
1 metro de tecido chita
1 pacote de olhinho médio
1 pacote com 10 unidades sacola transparente para
presente média tam 20x30
1 folha de papel cartão
1 rolo de fita de cetim estreito
1 rolo de fita de cetim largo
pacotes de laço mágico (30mm) 10 x 1
1 pacote de aplique de e.v.a variado
3 cola quente fina
3 cola quente grossa
1 rolo de fitilho
1 pacote de papel moldura
1 pacote de laço de calcinha médio
2 metros de tnt
1 metro de chita
1 tela 30 x 40 cm para pintura / artesanato com
nome
1 caixa tinta guache tempera show colors 6 cores
2 pacotes de balão nº 7 (cores alegres)

Volta às Aulas:
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MATERIAL DO ALUNO (TRAZER
ETIQUETADO)
1 estojo completo
1 lápis de cor com nome (identificado um a um)
2 cadernos de capa dura 96 folhas/grande
1 tesoura sem ponta com nome
1 jogo de canetinha (identificar um a um)
1 caderno de caligrafia capa dura
1 caderno de desenho capa dura
1 pincel para pintura nº 10 com nome
6 cadernos de capa dura 48 folhas/grande
1 pasta com elástico fina transparente com nome
1 caixa de material dourado

OBSERVAÇÃO AOS PAIS
-> Todo material de secretaria entregar na escola
entre 18/01 à 29/01/2021
-> Material didático: sistema positivo de ensino
(adquirir no site da escola
www.novapedagogia.com.br)
-> Agenda escolar positivo
-> Uniforme de uso diário / stamp
Feminino: calça suplex ou short ellanca/ e camiseta
com manga.
Masculino: calça tectel, short tectel ou short
ellanca/ e camiseta com manga.
Para Educação Física: meninos e meninas: short
ellanca, camiseta sem manga
-> Todo material do aluno deverá ser identificado
com nome, período série, ano e turma.

