LISTA
DE

2021 - 3º ANO
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL
• 02 Tubo de cola em bastão (com nome);
• 01 Tesoura sem ponta (de boa qualidade e com nome);
• 01 Apontador com reservatório (com nome);
• 06 Lápis HB ou nº 2 de boa qualidade;
• 01 Régua 20 cm
• 02 Borrachas brancas macias;
• 01 Caixa de lápis de cor (a escolher e com nome);
• 01 Caneta verde;
• 01 Caneta marca texto;
• 01 Pasta amarela (polionda de 4cm) com elástico e com nome;
• 10 Sacos plásticos para sulfite;
• 01 garrafinha para uso pessoal (squeezer)
• 01 jogo americano lavável

Para a compra do
material didático acesse:
www.FTDCOMVOCE.com.br

E utilize o código:
FTD21PRAJG

PORTUGUÊS
• 01 Livro: Faça! 3º ano - Parte 1 e 2. Angélica Prado e Cristina Hulle. Ed. FTD;
• 01 Livro de caligrafia: No capricho – Livro C. Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança. Ed. FTD;
• 01 Caderno de linguagem grande, 48 folhas, brochura, capa dura;
• 01 pasta fina transparente com elástico;
• 01 Revista Picolé (palavras cruzadas e caça-palavras). Ed. Coquetel. À venda em bancas de revistas ou
supermercados.
• 01 gibi
Projeto Formando Leitores:
• Diversidade – Tatiana Belinky. FTD
• Narizinho e o Príncipe Escamado- Monteiro Lobato. FTD
• Uma noite sem igual. Ana Maria Machado. FTD
Livros do mês: os títulos acima serão utilizados como livros do mês e a Coordenação de Português
indicará os demais ao longo do ano, no Anjornal.
Biblioteca de sala: cada aluno deverá trazer 2 livros de literatura infantil de boa qualidade, podem ser
usados, em bom estado (adequado à idade) no início das aulas. Esses livros serão devolvidos no final do
ano.
MATEMÁTICA
• 01 Livro: Faça! 3º Ano – Parte 1 e 2. Katia Smole, Maria Ignez Diniz e Vladimir Marim. Ed.FTD;
• 01 Caderno grande, quadriculado (7mm x 7mm), com margem, 96 folhas, brochura, capa dura;
• 01 pasta fina vermelha com elástico.

LISTA
DE

HISTÓRIA E GEOGRAFIA
• 01 Caderno de linguagem grande, 48 folhas, brochura, capa dura;
• 01 pasta fina azul com elástico
CIÊNCIAS
• 01 livro Faça! 3° ano – Parte 1 e 2. Geslie Coelho Carvalho da Cruz.
Ed. FTD
• 01 pasta fina verde com elástico
INGLÊS
O link para compra de material será enviado por e-mail a partir de 15
de dezembro.

Reunião de Pais
Online (Plataforma
TEAMS). Enviaremos
o link no dia 25/01.
Data: 27/01/2021
Horário: 16h

RELIGIÃO
• 01 livro: Ensino Religioso vol. 3 – Sistema Marista de educação – Heloisa Carvalho e Jorge Neto
MÚSICA
• 01 Flauta Yamaha Soprano / Descart / Recordes Baroque – YRS–24B ou Dolphin – Barroca DP 124.
IMPORTANTE
• Tod o material deve ter o nome da criança;
• É necessário fazer margem no caderno de matemática inteiro, no lado esquerdo da página
Se possível, recomendamos guardar o material individual adquirido em 2020 para que seja
reaproveitado em 2021.

Caso seja do seu interesse, segue o contato da Papelaria Pamáris para a compra dos materiais:
WhatsApp: 41 99153-4532
Site: www.pamaris.com.br
E-mail: contato@pamaris1.com.br
Telefone: 41 3328-9385 ou Presencialmente na Papelaria

