LISTA DE MATERIAL
ESCOLAR 2021

3º ANO EF I
USO INDIVIDUAL
Livros:
Língua Portuguesa
Livro: Buriti Plus 3º ano
Editora: Moderna (1ª Edição)
ISBN: 9788516113155
1 dicionário - De acordo com a nova ortografia - Sugestões: Houaiss
Obs.: será solicitado um livro paradidático no decorrer do ano letivo de 2021.

Matemática
Livro: Buriti Plus 3º ano
Editora: Moderna (1ª Edição)
ISBN: 9788516112554

Ciências Naturais
Livro: Buriti Plus 3º ano
Editora Moderna (1ª Edição)
ISBN: 9788516112899
Língua Inglesa – Bilíngue
Os livros serão entregues aos alunos, no início do ano letivo
Ensino Religioso: 1 pasta catálogo com 30 sacolas. Sugestão: Clear Book/ Yes (antigos alunos
podem continuar usando a mesma do ano passado)
Arte: 1 tela de artesanato (30X25)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 agenda escolar (uma página inteira por dia)
2 cadernos (brochura grande), capa dura, 96 folhas (Língua Portuguesa, Matemática)
(Observação: Não trazer espiral)
1 pasta de plástico vermelha, com grampos, para Língua Portuguesa
1 pasta de plástico azul, com grampos, para LEO (Leitura Extensiva, Escrita e Oralidade)
1 pasta de plástico verde, com grampos, para Matemática
1 pasta de plástico transparente, com grampos, para Ciências
1 pasta catálogo com 50 plásticos (encorpado), para História e Geografia
1 estojo simples (não aconselhamos o de lata) contendo: 2 borrachas brancas, 6 tubos de cola
bastão 21g Pritti, 3 lápis pretos (não é aconselhável o uso de lapiseira), 2 apontadores (com
depósito), 1 tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial), 1 régua 15cm
3 sacos para folha ofício (plástico encorpado)
1 caixa de lápis de cor
1 caixa de hidrocor fino (12 cores)
1 vidro de cola líquida

LISTA DE MATERIAL
ESCOLAR 2021

3º ANO EF I
Bilíngue – somente para alunos novos
•
•
•
•

1 pacote de papel (Chamequinho) colorido/qualquer cor
1 pote de massinha 500gr sugestão (Acrilex Soft) qualquer cor
1 pote de tinta guache (qualquer cor)
1 rolo de fita crepe

USO COLETIVO
(Somente para alunos novos)
•
•
•

1 pacote com 500 folhas de papel A4 (75 g/m²)
1 rolo de fita crepe
1 pacote de cartolina dupla face (tamanho A4)
OBS: Todo o material individual do aluno deverá ser encapado e etiquetado.
Horário das aulas:
Entrada: 12h25min
Saída: 17h55min

ATENÇÃO!
As aulas terão início em 02/02/2021.

Sejam bem-vindos!

Obs.: Solicitamos
que o material do
Programa Bilíngue
venha empacotado
separadamente

