Escola de Educação Infantil e Fundamental I “Sossego da Mamãe”
LISTA DE MATERIAL - 2018
FUNDAMENTAL I – 3º ANO
Nome do aluno: _____________________________________________________ Turma: ______
Material Individual do Aluno
03 Cadernos grandes de capa dura de brochura com 48 folhas;
01 caderno pequeno de brochura de 48 folhas para Recados.
01 Caderno de desenho grande com 48 folhas para Artes;
05 folhas de papel almaço;
01 Pasta plástica com elástico de cor Vermelha;
01 estojo com zíper contendo: lápis preto nº 2; borrachas macias; apontador com lixeira;
01 caneta marca texto;
01 régua plástica de 30 cm;
01 tubo (110g) de cola branca;
01 caixa de lápis de cor com 24 cores;
01 tesoura sem ponta;
01 Flauta Doce (de osso);
01 calculadora simples;
01 Minidicionário de língua portuguesa (novo acordo ortográfico);
01 pincel tigre nº 16;
01 jogo de material dourado;
01 dado;
03 gibis e 03 revistas (usadas).

Material a ser entregue na escola:
01 folha de cartolina preta;
02 folhas de cartolina dupla face (1 azul e 1 vermelho);
01 folha de papel cartão amarelo;
02 folhas de papel seda (1 vermelho e 1laranja)
02 folhas de papel celofane (1 vermelho e 1 azul);
02 folhas de crepom importado (1 rosa escuro e 1 azul royal)
02 placas de EVA – (1 preto liso, 1 preto glitter)
02 placas de EVA plush azul;
01 folha de papel laminado azul;
01 durex colorido – Amarelo;
01 rolo pequeno de fitilho vermelho;
01 m TNT – lilás ou rosa
100 folhas de papel sulfite coloridos A4 – (MARFIM);
200 folhas de papel sulfite A4;
02 pacotes de 45 fls. A4 –COLOR CARD;

Projetos Literários 2018: Entregar ao Professor os livros IDENTIFICADOS COM O NOME DO
ALUNO juntamente com o material do aluno.
1º Semestre:
01. Estrelário – Maria José Silveira - Ed. Positivo*
02. Uma ilha a mil milhas daqui – Jonas Ribeiro – Ed. do Brasil **
03. O menino que queria ser árvore- Adriano Tadeu Grazioli - Ed. Positivo *
04. Armazém do Folclore – Ricardo Azevedo - Ed. Ática
2º Semestre:
05. A colcha de retalhos – Conceil Corrêa da Silva e Nye Ribeiro – Ed. do Brasil **
06. Mirradinho - Conceil Corrêa da Silva e Nye Ribeiro - Ed. do Brasil **
07. Passeio no trem da poesia – Sônia Barros - Ed. Positivo*
08. Problemas com o cachorro? – Elvira Vigna - Ed. Positivo*
* Os livros da Ed. Positivo estão disponíveis para a aquisição na secretaria da Escola.
** Os livros da Editora do Brasil poderão ser adquiridos com desconto de 20%, pelo site
www.editoradobrasil.com.br conforme passos a baixo:
Passo 1 – Acessar o site.
Passo 2 – Loja Virtual.
Passo 3 – Escolas Parceiras.
Passo 4 – Digite o código da escola (097M778).
OBSERVAÇÕES:
1. Reaproveitar os objetos dos anos anteriores que estiverem em bom estado, inclusive os cadernos.
2. Os materiais (com exceção da lista “Individual”) deverão ser entregues na escola no período de 03
a 18 de janeiro de 2018. Em caso de não recebimento será cobrado uma taxa no valor correspondente
a lista de material no dia 08 de março de 2018. O prazo de entrega dos materiais para matrículas após
a data acima, será de 1 mês. Enviar os respectivos livros dos Projetos Literários com antecedência
para que o aluno possa participar ativamente. Não será permitido trazer cópias de livros (lei 9.610
de 19/02/1998-Direitos Autorais).
3. O material individual do aluno deverá ser mantido completo durante o ano todo e reposto sempre
que necessário. Recomendamos para que o aluno traga uma toalhinha (tipo americano) para o
momento do lanche.
4. Etiquetar e identificar TODOS OS MATERIAIS INDIVIDUAIS DO ALUNO, inclusive mochilas,
lancheiras e uniformes (de verão e de inverno) em local visível.
5. O aluno deverá trazer para a escola apenas o “material que será utilizado no dia”, evitando assim
o excesso de peso na mochila. O Caderno de Recados deverá acompanhar o aluno e ser rubricado
pelos responsáveis diariamente.
6. O uso do uniforme é obrigatório, mesmo no contraturno: camiseta branca do CEA, calça ou
bermuda (comprimento acima do joelho) preta ou jeans. Não será permitido o uso de calça rasgada
acima dos joelhos. O calçado deverá ser tênis (sendo o mesmo de uso obrigatório na Educação Física)
ou sapato fechado sem salto. Por questão de segurança é Proibido o uso de chinelos de dedos.
7. Teremos a Primeira REUNIÃO DE PAIS na sexta, dia 19/01/2018, às 08h30 (EDUCAÇÃO
INFANTIL) e às 10h00 (FUNDAMENTAL I – 1º ao 5º ano).
Não falte, sua presença será muito importante!
8. Início das aulas: 22 de janeiro de 2018

