LISTA DE MATERIAIS PARA 2018
3º ANO – manhã e tarde
O Colégio Objetivo fornece aos seus alunos material didático necessário ao trabalho desenvolvido
nas aulas de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Inglês.
Os cadernos de Atividades, elaborados e aprimorados pelos coordenadores de área, têm a
finalidade de orientar a prática diária de sala de aula. As atividades contemplam, ainda, a participação em
aulas de laboratório, aulas de literatura infantil e vivências práticas nas mais diversas áreas do
conhecimento.
Durante o ano letivo, serão distribuídos aos alunos:
04 cadernos de Atividades de Português
04 cadernos de Atividades de Matemática
04 cadernos de Atividades de História e Geografia
04 cadernos de Atividades de Ciências
04 cadernos de Atividades de Inglês
04 pastas de jogos de Matemática
Cadernos pautados
Agenda escolar – para anotação diária das atividades escolares durante o ano.

MATERIAIS A SEREM PROVIDENCIADOS
01 caderno quadriculado grande de capa dura
(medindo 1x1cm)
(275mm x 200mm)
01 caderno grande (100 folhas) – capa dura
01 pasta transparente com elástico (com nome)
01 bloco Romitec 235x325mm
05 saquinhos zip loch (12x17)
02 livros de história infantis adequados para
idade
01 gibi Turma da Mônica
01 blocos de papel canson brancos A4
01 avental para aulas de Artes – encontra-se a
venda na escola
01 caixa de guache (12 cores)
100 folhas sulfite
01 pasta catálogo branca personalizável (com 30
plásticos)

01 metro de tecido patchwork
01 tinta confetti acrilex
01 caixa de giz de cera 12 cores (grosso)
01 caixa de lápis de cor aquarelável (12, 24 ou
36 cores)

MALA DO ALUNO
01 estojo contendo:
02 borrachas
04 lápis pretos (apontados) nº.2
01 apontador com depósito
01 régua transparente de 15cm
01 dicionário Didático Básico de Língua
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01 tesoura (sem ponta)
01 cola Pritt
01 cola líquida
01 caneta permanente preta
01 caneta marca texto amarela

01 estojo de canetas hidrocor com 12 cores
(ponta fina)
01 revista para recortes (velha)
01 folha papel fotográfico
01 pincel número 20
01 lixa de parede grossa
01 mídia de CD

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
01. Todo material de uso deverá ser etiquetado com o nome e a série do aluno.
02. É importante que a tesoura seja de fácil manejo, com corte adequado. O nome do aluno deverá ser
gravado para evitar extravios e possibilitar aproveitamento nas próximas séries escolares.
03. Os materiais de uso pessoal deverão ser constantemente verificados para manutenção e/ou reposição.

04. Todo material (embalado em saco plástico e etiquetado com nome do aluno) deverá ser entregue
na escola dia 26/1/2018.
05. Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, tesoura, estojo, régua, apontador,
etc., do ano anterior, desde que estejam em bom estado.

Obs. Os materiais devem ser entregues no dia da reunião de pais.

Reunião de Pais
Ensino Fundamental I – Dia 26/1/2018
13h – 1ºs anos
14h – 2ºs anos
15h – 3ºs anos
16h – 4ºs anos
17h – 5ºs anos

de Pais
Ensino Fundamental I – Dia 23/1/2015
13h – 1º ano
14h – 2ºs anos
15h – 3os anos

