Escola de Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio São Paulo
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – 3º ANO – 2018
A entrega do material será no dia 24/01/2018, na Escola.
03 cadernos de capa dura, brochura, grandes, AZUL, de 96 folhas
01 caderno de capa dura, brochura, grande, AZUL, de 48 folhas
01 caderno de capa dura, brochura, AZUL, pequeno (96 folhas) para recados
01 estojo para guardar lápis e outros materiais com 2 ou 3 divisórias de tecido contendo em seu
interior:
- 01 caixa de lápis de cor de 24 cores
- 04 lápis grafite nº 2
- 02 borrachas brancas
- 01 caneta marca texto somente amarela
- 01 apontador com depósito
- 01 tesoura pequena de ponta arredondada
02 tubos pequenos de cola líquida
02 tubos pequenos de cola bastão
01 caixa de massa para modelar com 12 cores
01 estojo de canetas hidrocor com 12 cores
50 folhas de sulfite 40
50 folhas de linguagem com pauta
01 pasta plástica pequena, polionda, com elástico, de 2 cm de espessura (18,5 cm x 25 cm)
contendo em seu interior:
- 01 esquadro de 45º
- 01 régua de 15 cm, em plástico transparente
- 01 compasso com suporte para prender o lápis - sugestão: Maped
01 pasta plástica polionda de 4 cm AZUL, para organizar material na bolsa
01 pasta polionda grande azul (plástica) de 5 cm
01 pasta catálogo - capa dura com 50 plásticos, para as aulas de Música
01 flauta doce soprano – modelo Germânico – Marca Yamaha
02 gibis da turma da Mônica
01 revista Passatempo (adequada à faixa etária)
01 revista Recreio
01 revista Coquetel (tipo Picolé)
01 dicionário
Sugestões: 01) MINIDICIONÁRIO LUFT – Celso Luft –Editora Ática
02) MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA – Silveira Bueno - FTD

Agenda escolar
As agendas serão personalizadas e o custo será de R$ 22,50,incluso no boleto de fevereiro de 2018.

Obs.:
1. TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS UM A UM. Para os lápis, o ideal
é lascar a madeira e escrever o nome com caneta. Atentar-se a cor estabelecida para os
cadernos, caso contrário serão devolvidos para ser encapados.
2. Os materiais em bom estado (como lápis de cor, canetinhas, tesoura, etc.) poderão ser
reaproveitados.
3. Indicamos o uso de mochila de rodinhas.
4. Os livros paradidáticos, que serão adotados para o desenvolvimento dos projetos trimestrais
serão os seguintes:
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1) SEVERINO FAZ CHOVER – Ana Maria Machado – Editora Salamandra - (livro adotado em 2017
– pode ser emprestado)
2) O MENINO DE MUITAS CARAS – Cesar Obeid e Jonas Ribeiro – Editora do Brasil
3) LUZ DE DENTRO OU DE FORA? – Nye Ribeiro - Editora do Brasil - (livro adotado em 2017 –
pode ser emprestado)
A compra dos livros é de responsabilidade dos pais. Todos os exemplares deverão ser
entregues devidamente IDENTIFICADOS junto com o material escolar.

LISTA DE MATERIAL PARA ARTES
01 estojo canetas hidrocor – 12 cores
20 folhas de sulfite 40
03 agulhas para costura sem ponta
02 novelos de linhas para bordar – qualquer cor
01 caixa de giz pastel – 12 cores – sugestão: Pentel
01 bisnaga de tinta acrílica, 20gr, na cor _________________
01 cola bastão de 20g
01 tubo de cola branca – sugestão: Tenaz
01 pote de lantejoula – 3g - qualquer cor
01 pote de glitter – qualquer cor
01 apontador com depósito
01 lápis grafite nº 2
03 potes de tinta acrílica de 37 ml na cor: __________, ___________e____________
01 novelo de lã – qualquer cor – Sugestão: Família
30 cm de juta
20 cm de feltro – qualquer cor
05 pacotes de palito de sorvete cor natural (pacotes contendo 100 unidades)
02 botões grandes coloridos
03 ataduras gessadas - sugestão: Cremer
01 pacote de penas - qualquer cor
01 vaso de barro tamanho médio
50g de semente de girassol
01 pinta bolinha – sugestão: Condor
01 camiseta, de tamanho maior que a criança, para proteger uniforme durante as aulas de arte
(pode ser usada)

MATERIAL DE HIGIENE
01 plástico para tomar lanche (tipo americano)
04 caixas de lenços descartáveis identificado para ficar na sala
01 garrafa squeeze identificada para água
Obs: O estojo de higiene contendo: creme dental, escova dental e toalhinha é de responsabilidade
da família que deverá mantê-lo organizado e higienizado diariamente.

