Lista de Material Escolar - 2021
Ensino Fundamental - 3º Ano
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA
Qtd.

Descrição

Qtd.

Descrição

01

Bloco de papel com textura 180 g/m²

250

Folhas de papel sul te A4 (branco)

01

Caderno de Arte

01

Godê pequeno para tinta

03

Cadernos universitários 96 folhas (espiral)

01

Pasta na de plástico com elástico (245 x 335 mm)

01

Caixa de giz de cera grosso Curton com 12 cores

02

Pedaços de plástico leitoso 010, qualquer cor (70

01

Caixa de tinta guache com 12 cores

01

Caneta marcador permanente preta

03

Pincéis chatos: nº 00, 06 e 14

01

Cartela pequena de botões coloridos

01

Pincel chanfrado nº 10

01

Dicionário de Português (atualizado, nova ortogra a)

20

Plásticos com furos, tamanho ofício

01

Folha de cartolina branca grande

01

Pote de guache grande marrom

02

Folhas de EVA cores variadas

01

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

02

Folhas de EVA glitter

01

Tubo de tinta bisnaga relevo dimensional Metalic

20

Folhas de linguagem

01

Tubo de tinta dimensional “Aqua" (qualquer cor)

cm x 50 cm)

MATERIAL PARA MOCHILA
Qtd.

Descrição

Qtd.

Descrição

01

Apontador com depósito

01

Flauta doce germânica

01

Avental branco, manga longa e com o nome do

01

Garrafa de água

aluno (laboratório)

01

Kit de higiene pessoal

01

Borracha macia

02

Lápis gra te nº 2

01

Caixa de lápis de cor aquarelável, com 12 ou 24

01

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

01

01

cores

contendo 1 régua de 15 cm, 1 esquadro pequeno, 1

Camiseta branca, sem estampa, em um tamanho

compasso, gra tes para o compasso e 1 lixa de

maior do que a criança utiliza normalmente, para

unha

pintura

01

Tela ecológica 30x40 cm

Conjunto de canetas hidrográ cas nas com 12

01

Tesoura, sem ponta, com nome gravado

01

Tubo de cola em bastão

cores
01

Estojo com divisões

INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2021
Todo material escolar deverá estar identi cado com nome completo e turma. O mesmo deverá ser
entregue na reunião de apresentação
21/01/2021 – 3° ano A (manhã) às 18h
22/01/2021 – 3° ano B (tarde) às 18h

Santillana Español

fi

Roberta Amendola

fi

Nuevo Recreo 3

:


3º ano

fi

Editora

fi

Autores

fi

Título

fi

Ano

fi

fi

Livro de Espanhol

Livros de Leitura
Bimestre Capa

Título

Editora

1º

MEU REINO POR UM CAVALO – Ana Maria Machado

Global

Em “Meu reino por um cavalo”, título que nos remete à conhecida frase
da obra Ricardo III de Shakespeare - Um cavalo! Um cavalo! Meu
reino por um cavalo!, Ana Maria Machado resgata a forma tradicional
das narrativas infantis - Há muitos e muitos anos, num país muito longe
daqui havia um castelo. (...) A mãe era rainha. O pai era rei. O lho era
um principezinho, é claro. O príncipe Ricardo. O sonho do menino era
crescer logo e ter um cavalo bonito, de verdade, como os dos cavaleiros
do reino. Porém, contentava-se brincando de galopar montado em um
cabo de vassoura. Um dia, um fato o transforma em herói e seu desejo
realiza-se. Esse tipo de narrativa estimula a sensibilidade da criança
que, aos poucos, se torna capaz de criar suas próprias histórias, seu
próprio discurso, sua identidade pessoal e coletiva.
2º

O LIMPADOR DE PLACAS – Monika Feth

Brinque Book

O limpador de placas de rua era um homem feliz. Gostava do que fazia,
gostava de suas ruas e gostava de suas placas. E quando alguém
perguntava o que gostaria de mudar em sua vida, respondia sem vacilar:
Nada, absolutamente nada! Decerto tudo teria continuado assim se um
belo dia uma mãe e seu

lho não tivessem parado ao pé da escada

azul...
3º

FÁBULAS DE LA FONTAINE – Fernanda Lopes de Almeida

Melhoramentos

As “fábulas de La Fontaine”, consideradas obras-primas da literatura
francesa, têm um estilo re nado e ao mesmo tempo simples, e por isso
são capazes de conquistar adultos e crianças. Enquanto os adultos vão
sorrir ao perceber a ironia e as críticas veladas à sociedade e ao poder,
os leitores mais jovens vão se divertir com as histórias e com os
protagonistas, às vezes animais falantes, outras vezes homens
inteligentes ou terrivelmente bobos, orgulhosos ou vãos, verdadeiros ou
mentirosos, mas sempre hilariantes. Esta adaptação de Fernanda Lopes
de Almeida, com seu texto conciso e divertido, irá deliciar os mais
pequenos e ensinar-lhes grandes verdades sobre a alma humana, com
uma história e um sorriso.
4º

O DUENDE DA PONTE – Patrícia Rae Wolf
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
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dias. Como será que ele vai resolver a questão com o duende da ponte?

Brinque Book

Líder em Mim (Socioemocional)
Este material estará disponível a partir do dia 14/12 no site: www.livrofacil.net
Frete gratuito até 31/12/2020
NOVO UNIFORME – USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO
Ciclo

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.

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

