LISTA DE MATERIAL
3º ANO
MATERIAL ESCOLAR
05 cadernos grandes, brochura, capa dura, com pauta, 48 folhas (encapado);
01 Caderno grande, brochura, capa dura, com pauta, 48 fls (PARA INGLÊS)
01 caderno de desenho grande;
01 jogo de canetinhas hidrocor com 12 unidades;
01 pincel chato para pintura, TIGRE nº 10;
01 régua 30 cm;
01 estojo completo com 3 lápis pretos, 01 borracha macia e 01 apontador com
depósito;
01 caixa de lápis de cor com (12 ou 24 unidades);
01 tela para pintura 20 x 30 cm;
01 tesoura sem pontas com o nome do aluno gravado;
02 Cartelas de adesivos
01 pasta plástica com abas e elástico (grande e fina);
01 lancheira;
01 garrafinha para água para ficar na mochila;
02 envelopes brancos, tamanho oficio (30x40);
03 refil de cola quente
01 cartolina amarela
02 blocos de papel criativo (Tilipaper Kids);
01 revista em quadrinhos(gibi);
01 flanela;
02 papel color sete (vermelho e amarelo);
01 metro de TNT branco;
01 rolo de fita adesiva transparente;
01 jaleco para aulas de laboratório (Disciplina Ciências- obrigatório);
01 Dicionário de Língua Portuguesa.

4º Bimestre: O BRASIL NO PAPEL EM POESIA DE CORDEL –
AUTOR: FABIO SOMBRA E MAURICIO DE SOUSA – EDITORA:
MELHORAMENTOS.

LIVROS DIDÁTICOS
COLEÇÃO REDE CATÓLICA DE EDUCAÇÃO:
Livro 3: Stars Student Book- Patrick Jackson e Susan Benman Sileci- Editora
OXFORD

A ser adquirida na Papelaria Mazzolão
Gramática: Descobrindo a gramática 3 – FTD

LEMBRETES
* Margear as 30 primeiras folhas dos cadernos;
* Todo material escolar e uniforme deve ser marcado com o nome e a série do
aluno;
* Livros e cadernos devem ser encapados com plástico e marcados na capa, com
nome e série do aluno;
* Os lápis devem vir apontados diariamente. Não é permitido o uso de lâminas no
CESFA;
* Os livros literários devem ser adquiridos no início do ano e entregues à
professora quando solicitados;
* O material de consumo deve ser reposto, sempre que necessário;
* Pede-se ao aluno verificar o horário diário das aulas ao organizar a mochila;
* Início das aulas: 01/08/2018

02 potes de tinta para artesanato 250 ml (amarelo e verde)
OBRAS LITERÁRIAS

3º Bimestre: PRETINHO, MEU BONECO QUERIDO – AUTORA:
MARIA CRISTINA FURTADO – EDITORA: EDITORA BRASIL.

