Relação de Material Básico - Ano: 2022
3º Ano – Ensino Fundamental I

A)
MATERIAL A SER ADQUIRIDO:
• 01 apontador com depósito.
• 01 caderno brochurão 48fls (Inglês).
• 01 caderno brochurão 96 fls (capa dura).
• 01 caderno.
• 01 pasta catálogo com 20 plásticos.
• 01 caixa de lápis de cor (24 cores ou
mais).
• 01 caneta marca texto.
• 01 caneta pilot (marcador permanente
ponta média).
• 01 dicionário da Língua Portuguesa
(Sugestão: Aurélio ou Houaiss).
• 01 dicionário de Português-Inglês / Inglês
Português (sugestão: longman).
• 01 estojo com duas divisórias.
• 01 garrafa para água (de esporte).
• 01 toalha pequena (de esporte).
• 01 régua de 30 cm.
• 01 tesoura sem ponta (Mundial, Laser ou
Maped, tipo magic up).
• 01 toalha pequena (de esporte).
• 02 borrachas.
• 02 tubos de cola branca líquida 90g.
• 02 tubo de cola Pritt grande.
• 03 lápis pretos apontados HB n° 2.
Para serem usados na aula de Artes:
• 01 caixa de tinta guache (com 6 unidades).
• 01 durex colorido (qualquer cor).
• 01 lápis preto 4B.
• 01 pincel nº 10.
• 01 tela para pintura 20x30.
• 10fls de sulfite (peso 40).
Para aula de Música:
• 01 Ukulele.
•
Papéis:
• 01 folha de papel vegetal.
• 01 resma de sulfite.

Observações importantes:
• Todo material deve ser etiquetado com o
nome do aluno e o ano que o aluno
estudará.
• O horário de aulas deve ser verificado
diariamente a fim de que o aluno traga para
a escola somente o material necessário.
• Lembramos que é possível aproveitar
canetas, lápis de cor, tesoura, estojo, régua,
apontador, etc... do ano anterior, desde que
esteja em bom estado.
Atenção especial: Todo material solicitado
deve ser entregue pelo aluno para a
professora da sala de aula.
B)
SECRETARIA:
Relação de documentos para Matricula.
Do aluno:
• Transferência Escolar.
• Histórico Escolar do Ens. Fundamental.
• 01 xerox da Certidão de Nascimento.
• 01 xerox do R.G.
• 01 foto 3x4 recente (pode ser
digitalizada).
Do Responsável Financeiro:
• 01 xerox da Certidão de Casamento.
• Xerox do R.G. e do CPF.
• Xerox comprovante de Residência (p/
entrega de boleto).
Observações:
❖ Para rematrícula: se a documentação
do
prontuário
estiver
correta,
é
necessário somente 01 foto 3x4 recente
(pode ser digitalizada).
❖ Manter atualizados o E-mail e Celular
do
Responsável
Pedagógico
e
Financeiro.

Início das Aulas: 24/01/2022.
Horário de Entrada: 7h30min
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