Lista de Material – Ano 2019

3º Ano - Ensino Fundamental
Nome da criança:___________________________________________ Data de Nascimento:____/____/___
Nome do pai:___________________________________ Nome da mãe:_____________________________
Telefone:______________________________________

Arte / Projetos

Atividades diárias

( ) 01 – Placa de EVA fino liso ;
( ) 01 - Placa de EVA estampada
( ) 01 - Placa de EVA com glitter VMP (qualquer cor);
( ) 02 - Tubos de cola 90g;
( ) 01 - Metro de TNT branco;
( ) 01 – Bloco de papel de Filipinho.
( ) 01 - Tubo de cola Tek Bond;
( ) 01 - Pasta catálogo 50 folhas;
( ) 01 - Camiseta branca do tamanho que a criança
usa.
( ) 01 – Pote de cerâmica para artesanato.

( )04 - Cadernos brochurão 48 folhas sem decoração,
capa dura (não comprar de 96 folhas);
( )01 - Caderno de caligrafia grande 48 folhas, capa dura
(não comprar de 96 folhas);
( )01 - Caderno capa dura pequeno 48 folhas (não
comprar de 96 folhas);
( )01 - Estojo completo (lápis de cor, borracha,
apontador, lápis preto, régua de 30 cm, tesoura sem
ponta);
( )01 - Pasta de plástico transparente com elástico;
( )01 - Minidicionário de Português;
( )01-Dicionário de Inglês;
( )01 -Bloco para fichário (sem desenho);
( )01 – Chamequinhobranco;
( ) 01- Caixa de material dourado.

Agenda Personalizada
 Projeto APAE/CSCJ.
Caso queira ajudar a APAE de Porto Nacional TO,
adquira a AGENDA PERSONALIZADA na portaria do
Fundamental I à partir do dia 23/01/2019 ou na
APAE, neste mesmo período.

Música
( ) 01 –Caderno de pauta musical pequeno;
( ) 01 – Flauta
 Entrega de material: 24/01/2019
 Data de entrega do material: 24/01/2019
 Horário: MATUTINO : 7h30 às 11h
VESPERTINO: 13h30 às 17h

Trazer diariamente na mochila: 01 copo de plástico
duro.
Livros Literários
 Livro: O catador de papel
Autor: Fernando Carraro
Editora: FTD
 Livro: Quem ama partilha
Autor: Fernando Carraro
Editora: FTD
Caso queira, os livros estarão à venda na coordenação a
partir do dia 23/01/2019 ao dia 15/02/2019 (venda sem
vínculo com a escola).
Livros Didáticos
Livro SAS – Adquirir no colégio.


Início das aulas: 28/01/2019

“O essencial de nossa vida é que fique em algum lugar o fruto de nossa bondade”
Madre Anastasie

