LISTA DE
MATERIAL
2022

Anos Iniciais do
Ensino Fundamental
3º ano - Integral

01 mochila grande de uso diário;
01 unidade - pasta com aba elástico – tamanho ofício (na cor amarela/resistente);
01 unidade - pasta catálogo com 50 envelopes plásticos;
01 unidade - livro literário (de acordo com a faixa etária) – para o cantinho da leitura (pode ser
usado);
04 unidades - caderno brochurão - 48 folhas (Língua Portuguesa, Matemática,
Francês/Espanhol e C.A.);
01 unidade - caderno brochurão - 96 folhas (Língua Inglesa);
01 unidade - tubo de cola branca líquida – 40g.
01 estojo completo, contendo:
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unidades - lápis graﬁte nº 2B;
unidades - apontador com depósito;
unidades - borracha branca;
unidade - régua 20 cm;
unidade - tesoura sem ponta;
unidade - cola bastão;
unidade – caneta marca-texto.

01 estojo completo, com duas divisórias, contendo:
01 caixa de lápis de cor – 12 cores;
01 conjunto de canetas hidrográﬁcas – 12 cores.

Atenção:
1) Os livros didáticos bem como a plataforma digital adotados para o trabalho pedagógico em
2022 são do Bernoulli Sistema de Ensino. Eles estão discriminados no relatório de matrícula e
serão adquiridos na escola.
2) Os livros paradidáticos e de literatura serão divulgados na primeira quinzena do mês de
fevereiro, por meio de circular.
3) Os livros de Inglês, Francês e Espanhol também estão discriminados no relatório de matrícula
e poderão ser adquiridos na escola.

Observações:
1) As aulas iniciarão no dia 01/02/2022.
2) Todo o material deverá ser identiﬁcado com o nome completo do aluno e a série.
Inclusive as peças do uniforme e a lancheira.
3) No decorrer do ano, outros materiais poderão ser solicitados, conforme o
planejamento das aulas.
4) Os materiais deverão ser repostos no decorrer do ano, de acordo com a
necessidade do(a) aluno(a).
5) A agenda do aluno será fornecida pela escola.
6) O material do aluno deverá ser entregue à professora no dia da 1ª reunião de pais.
7) O aluno deverá manter na escola uma necessaire de higiene, contendo um creme
dental, uma escova dental, um ﬁo dental e um repelente.

