ENSINO FUNDAMENTAL – 3º ANO
ALUNOS NOVOS
LANCHE: Deve vir de casa, sempre acompanhado de
um guardanapo limpo (tecido) e identificado, se for
necessário guardá-lo na geladeira.
HIGIENE:
• 01 toalha pequena com o nome da criança.
HIDRATAÇÃO:
• 01 garrafinha para água.
MATERIAL: TODOS OS MATERIAIS DEVEM
ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DO ALUNO.
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01 caderno grande, capa dura, 96 folhas (NÃO
ESPIRAL).
01 caderno pequeno de desenho, sem pauta, 50
folhas (NÂO ASPIRAL) p/ música.
01 caderno de caligrafia.
01 caixa de lápis de cor (12 cores).
01 caixa de giz pastel (12 cores).
01 camiseta manga longa velha e grande (para
trabalhos com tinta).
02 cartolinas japonesas (coloridas).
01 conjunto de canetas hidrocor (12 cores).
01 conjunto de cola colorida (6 cores).
02 conjuntos de tinta têmpera (6 cores).
01 Dicionário Escolar de Língua Portuguesa (Mini
Dicionário Aurélio 8ª edição).
01 estojo contendo: 2 lápis, 1 borracha, 1
apontador e 1 tesoura sem ponta.
01 envelope papel pardo (grande).
03 envelopes tamanho carta.
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03 gibis.
01 jogo de Material Dourado de 111 peças.
01 livro de história infantil adequado para a faixa
etária. (Biblioteca da sala de aula). (Sugestões de
autores: Ziraldo, Ruth Rocha, Monteiro Lobato,
Eva Furnari, Ana Maria Machado).
01 metro de elástico.
03 pacotes de massa de modelar (grande).
01 pacote de prendedor de roupa.
01 pano para limpar o pincel.
01 pasta com elástico (para tema).
01 pasta com 50 plásticos para trabalhos.
01 pincel (ponta chata) n°14.
01 pote de tinta PVA acrílica grande. ROSA
CLARO.
01 pote para lavar pincel.
01 pote de sorvete.
03 potes de gliter (coloridos).
01 régua de 30cm transparente.
02 revistas para recorte (encartes de mercado).
01 rolo barbante (pequeno).
01 tubo de cola bastão 40gr.
01 tubo de cola lavável 110gr.

LITERATURA INFANTIL: Durante o ano também será
solicitada a compra de livros de literatura infantil. Os
pais serão informados via bilhete.

ATIVIDADES EXTRACLASSE: Estas atividades serão programadas conforme o conteúdo que será desenvolvido em sala de
aula (saídas de estudos, culturais e de confraternização). Os pais serão comunicados via bilhetes e/ou reuniões.
O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA.
CASACÕES (COM OU SEM LOGOTIPO), PARA DIAS DE FRIO INTENSO, DEVEM SER DA COR DO UNIFORME (AZUL
MARINHO, AMARELO ou BRANCO).
OBSERVAÇÕES:
1)
2)
3)

Solicitamos que o material seja providenciado para a 1.ª semana de aula e com a identificação do aluno. Os professores pedem que as compras
sejam feitas conforme o que foi solicitado.
As referências bibliográficas que não foram citadas nessa lista serão indicadas pelos professores, no início e decorrer do ano letivo, assim como
alguns materiais específicos de cada Componente Curricular.
Identifique o uniforme com o nome do aluno para evitar perdas.
COLÉGIO LUTERANO CONCÓRDIA
Nome:____________________________________
Ano:______ Turma: ______ Turno: ___________

