Lista de Material Escolar - 2022
Ensino Fundamental - 3º Ano
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA
Qtd.

Descrição

Qtd.

Descrição

01

Caderno de Arte 48 folhas

250

Folhas de papel sul te A4 (branco)

02

Cadernos universitários 96 folhas (espiral)

01

Pasta de elástico para desenho

01

Caixa de giz de cera grosso com 12 cores

01

Pedaço de plástico leitoso 010, qualquer cor (70 cm

01

Caixa de tinta guache com 12 cores

01

Dicionário de Português (atualizado, nova ortogra a)

01

Pincel chato nº 14

04

Envelopes Pardo - A4

10

Plásticos com furos, tamanho ofício

01

Folha de cartolina branca grande

01

Tela para pintura em algodão 20x30 cm

02

Folhas de Color Set A4

01

Tubo de cola branca líquida (35g ou 40g)

02

Folhas de EVA glitter (verde e amarelo)

x 50 cm)

MATERIAL PARA MOCHILA
Qtd.

Descrição

Qtd.

Descrição

01

Apontador com depósito

01

Grifa texto amarelo

01

Borracha macia

01

Jaleco branco, manga longa e com o nome do aluno

01

Caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores

01

Camiseta branca, sem estampa, em um tamanho

01

Kit de higiene pessoal

maior do que a criança utiliza normalmente, para

03

Lápis gra te nº 2

pintura

01

Pasta pequena com zíper (26,5 cm x 19 cm),

01

Conjunto de canetas hidrográ cas com 12 cores

01

Estojo com divisões

01

Flauta doce germânica

01

Garrafa de água

(laboratório)

contendo 1 régua de 15 cm, 1 compasso, gra tes
para o compasso e 1 lixa de unha
01

Tesoura sem ponta

01

Tubo de cola em bastão

INÍCIO DAS AULAS: 26/01/2022

Todo material escolar deverá estar identi cado com nome completo e turma. O mesmo deverá ser
entregue na reunião de apresentação:
21/01/2022 – 3° ano A (manhã) às 18h
21/01/2022 – 3° ano B (tarde) às 18h
Líder em Mim (Socioemocional)
Este material estará disponível no link: www.livrofacil.net/#domussapiens-sp
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No site, quando solicitado, utilize o código Domus@ para ter acesso.

Livros de Leitura
Bimestre Capa

Título

Editora

1º

PINÓQUIO – Carlo Collodi

Estrela Cultural

Gepeto e seu vizinho, Mestre Cereja, criam um boneco composto de
embalagens, canudos, tampas e o que sobrou de um velho novelo de lã.
Essa atitude dos dois artesãos é premiada com um incrível
encantamento, pois no dia seguinte o boneco começa a falar e a andar.
E, cheio de vida, sai pelo mundo afora aprontando mil travessuras. Mas,
ao nal, sofre uma transformação surpreendente. Nesta história, escrita
por Carlo Collodi e adaptada pela brasileira Telma Guimarães, você
aprenderá a criar seu próprio Pinóquio com material reciclável.
2º

O DUENDE DA PONTE – Patrícia Rae Wolf e Kimberly B. Root

Brinque Book

Todo dia, depois do café da manhã, Teo pega sua mochila e despede-se
da mãe com um beijo. 'Cuidado com o duende', ela avisa quando Teo se
põe a caminho da escola. Todo dia, Teo é cumprimentado por um
duende horroroso que lhe cobra pedágio para atravessar a sua ponte.
Teo tem uma ideia. 'Vamos brincar de adivinhar', ele sugere. Se Teo
ganhar, poderá atravessar a ponte de graça. Isso funciona na primeira
vez, mas no dia seguinte o duende da ponte novamente exige o
pagamento do pedágio. Teo não consegue fazer uma charada todos os
dias. Como será que ele vai resolver a questão com o duende da ponte?
3º

MÃOS DE VENTO E OLHOS DE DENTRO – Lô Galasso

Scipione

Sentados na calçada, o Tico e a Lia adoravam brincar de ver as guras
que as nuvens formavam no céu. Um dia, o Tico cou sabendo que a
amiga enxergava as coisas de uma maneira diferente, e então a
brincadeira mudou.
4º

MINHA MÃE É NEGRA SIM! – Patricia Santana

Mazza Edições

O garoto Eno é levado a se perguntar pela sua origem. Negro, ele
percebe o preçonceito da professora que sugere que Eno pinte o
desenho da mãe, negra, de amarelo por ser uma cor mais bonita. Não
pode haver tristeza maior para o seu coração. A mãe, que ele tanto
amava e era tão linda. Mesmo triste, Eno procura saber no dicionário
uma explicação para o preconceito. O dicionário não ajudou e ele
seguia triste até que o avô tem uma conversa decisiva com ele.

Peças - Verão

Peças - Inverno

Fund. I

Bermuda, camiseta com manga, regata e
machão.

Calça, camiseta manga curta/longa, moletom,
jaqueta, segunda pele branca e legging.
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NOVO UNIFORME DO COLÉGIO – USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO

LOCAIS DE VENDAS
HDION CONFECÇÕES
Rua Maestro Frederico Nano, 456 – Vila Progresso – Jundiaí-SP
Telefones: 4526-1783 – 99532-5267
CONFECÇÃO COCO LOCO UNIFORMES
Rua do Retiro, 556 – Anhangabaú – Jundiaí-SP
Telefones: 4586-8980 - 4586-8981

