LISTA DE MATERIAL 2021
3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL



2 cadernos brochurão (sem espiral), grande, capa dura, 96 folhas, para matemática e linguagem.

CADERNOS



1 caderno brochurão costurado, grande, de capa dura (sem pauta), 96 folhas (literatura).

E



2 cadernos costurados (sem espiral), pequenos, de capa dura, 96 folhas, (descobertas ortográficas e

FOLHAS

descobertas matemáticas).



PASTAS

ESTOJO
COMPLETO

1 caderno de desenho grande, de capa dura, sem folhas de seda, espiral, 96 folhas.



2 pastas de plástico, com elástico (tipo Brasil).



1 pasta fichário com 4 argolas (tamanho A4) organizada com 100 plásticos resistentes.



5 lápis pretos com borrachinha na ponta ou lapiseiras 0,9.



2 borrachas simples.



1 apontador simples (com depósito).



1 régua (30 cm).



1 estojo de caneta hidrocor fina com 12 unidades.



1 cola bastão.



1 caixa de lápis de cor com 12 unidades.



1 tesoura (com nome e sobrenome gravado).



2 canetas marca-texto cor clara.



1 caneta hidrográfica (preta), ponta fina.



1 caneta hidrográfica (preta), ponta média.



2 canetas esferográfica (exceto das cores preto e amarelo).



1 caixa de Oil Pastel com 12 cores. Os veteranos podem reutilizar a caixa do ano anterior.

AGENDA

LIVROS



Atenção: com espaço de página inteira por data. Tamanho aproximado: 14x20 cm.



Almanaque Ruth Rocha - Editora Salamandra – 2ª edição;



Cruzadinhas/Desafios ortográficos 2 (capa verde) - Iêda Maria Luz Brito – Editora Balão Vermelho;



Caderno Ditado Cruzado nº 3 – Iêda Maria Luz Brito - Editora Balão Vermelho;



Dicionário Global Infantil Ilustrado - Silveira Bueno- Editora Global (utilizado no 2° ano);



Matemática: FAÇA! Matemática 3° Ano - Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz, Vlademir Marim. Edição
2020- BNCC- Editora FTD (capa amarela)



Literatura: será indicado em fevereiro.



Inglês: Next Station 1

 Todo o material deverá ser etiquetado, inclusive o material do estojo.
 Qualquer material (pastas e/ou cadernos) não esgotado no ano anterior poderá ser reutilizado.


OBSERVAÇÕES

O material de inglês será adquirido pelo site www.yncalivros.com.br . Favor pedir para que o livro seja
entregue na sua residência. (Escolher a escola: Escola Balão Vermelho - Colocar a senha: 2840 - Depois
escolher a série - Finalizar a compra)

 Para alunos(as) veteranos(as): Pedimos que vocês não desfaçam do material desse ano ao adquirirem os
novos, pois esses serão importantes nas nossas revisões.

INÍCIO DAS AULAS: 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

DESEJAMOS A TODOS UM ANO NOVO REPLETO DE REALIZAÇÕES E ALEGRIAS!
Escola Balão Vermelho – Rua Professor Djalma Guimarães, 140 – Mangabeiras
comunicacao@grupobalaovermelho.com.br
Grupo Balão Vermelho

