3ºANO – ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL / 2019
SALA DE AULA E SALA DE ARTES
QUANT.

MATERIAL

01

Apontador com depósito

01

Borracha branca

01

Borracha
(silicone ou verde)

01

Caixa de gizão de cera
(12 cores)

01

Caixa de hidrocor
ponta fina (12 cores)

01

Caixa de hidrocor
ponta grossa (12 cores)

01

Caixa de lápis de cor
(12 cores)

05

Folhas de papel Carmem
(cores variadas)

JUSTIFICATIVA
Material usado diariamente na realização das tarefas gráficas de todas as
áreas: Natureza e Sociedade, Formação Pessoal e Social, Matemática,
Movimento e Linguagem. O objetivo é favorecer o processo de
aprendizagem e desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.
Material de uso diário na realização de tarefas de todas as áreas.
Material usado diariamente na realização das tarefas gráficas de todas as
áreas: Natureza e Sociedade, Formação Pessoal e Social, Matemática,
Movimento e Linguagem. O objetivo é favorecer o processo de
aprendizagem e desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.
O lápis mais grosso é adequado para esta faixa etária, na qual a criança
necessita inicialmente de um lápis com mais volume, pois esse favorece a
transição do movimento palmar para o de pinçar. Este é um material
usado para desenhar e colorir, dentro do contexto das atividades
pedagógicas ao longo do ano escolar nas aulas de artes.
Usado pelas crianças para desenhar, nomear produções, ilustrar cartazes,
entre outras atividades, especialmente nos trabalhos de Ciências, História
e Geografia, descritos no plano curricular.
Usado pelas crianças para desenhar, nomear produções, ilustrar cartazes,
entre outras atividades, especialmente nos trabalhos de Ciências, História
e Geografia, descritos no plano curricular.
Usado para desenhar e pintar as atividades artísticas e pedagógicas,
favorecendo assim a ampliação da coordenação motora fina, exercitando o
movimento de pinça e estimulando a criatividade. São usados
especialmente nas produções de cartazes, desenhos e murais dos
trabalhos de Ciências, História e Geografia e no Projeto “Literando com as
estrelas”, descritos no plano curricular.
Usadas para a realização de atividades de desenho e pintura, tanto para a
criança que precisa de um espaço gráfico maior para exercitar a
coordenação motora ampla ou quando o objetivo é o trabalho em
pequenos grupos, em que a criança vai aprendendo a se organizar no
espaço gráfico, compartilhando o papel com os colegas de classe. São
folhas usadas também na produção de cartazes nas áreas de Ciências,
História e Geografia nas 1ª, 2ª e 3ª etapas. Projetos e sequências do plano
curricular.

Folhas de papel duplex
(cores variadas)

Usadas pelas crianças para registrar textos coletivos, confeccionar cartazes
e placas dentro do contexto de atividades da área de linguagem e com o
objetivo de estimular a leitura e a escrita de forma lúdica e significativa,
nas áreas de Ciências e História e Geografia. Projetos e sequências
didáticas das 1ª, 2ª e 3ª etapas, anexado no plano curricular.

03

Lápis 2B

Materiais usados diariamente na realização das tarefas gráficas de todas as
áreas: Natureza e Sociedade, Formação Pessoal e Social, Matemática,
Movimento e Linguagem. O objetivo é favorecer o processo de
aprendizagem e desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.

01

Pacote de papel color

Usado pela criança na produção de obras de artes (pintura e desenho). A
diversidade das cores favorece a criatividade e o desenvolvimento da
percepção das crianças.

03
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QUANT.

MATERIAL

02

Pincéis chato de cabo
amarelo no 18 e no 22
(01 de cada)

05

Potes de tinta guache
250ml (cores variadas)

JUSTIFICATIVA
Usados para as atividades de pintura no contexto do projeto de artes
plásticas. Trata-se de equipamentos que ajudam a estimular a criatividade
e a exercitar a coordenação motora fina. Os pincéis são usados
especialmente nas produções de cartazes, desenhos e murais dos
trabalhos de Ciências, História e Geografia e no Projeto “Literando com as
estrelas”, descritos no plano curricular.
Usados para pintura em papel, caixas, tecidos e demais superfícies, com o
objetivo de estimular a criatividade, desenvolver a coordenação motora fina
e incentivar o contato com a arte. As atividades em que as crianças utilizam
este material acontecem ao longo do ano, sendo mais frequentes no
primeiro semestre, período no qual acontece o Projeto de Artes Plásticas.
Também será utilizado no Projeto “Literando com as estrelas” (1ª etapa) na
produção do cenário e cartazes, como também nos murais dos projetos de
Ciências e de demais projetos das 1ª, 2ª e 3ª etapas, conforme plano
curricular.

01m

Tecido Algodão Cru

Para a exposição de artes.

01m

Papel contact
colorido/estampado

Utilizados para forrar jogos que fazem parte dos projetos, nos quais
encontramos os números e as fichas dos nomes das crianças.

01m

Papel contact transparente

Utilizados para forrar jogos que fazem parte dos projetos, nos quais
encontramos os números e as fichas dos nomes das crianças.

Observações:
1) Os materiais de uso individual que constam nesta relação podem ser adquiridos pela família e devem ser
entregues a partir do dia 21/01 a 25/01/19 ou através do pagamento de R$ 312,90 (trezentos e doze reais e
noventa centavos) na secretaria da escola.
2) Os materiais solicitados nesta relação serão usados durante o ano letivo e estão ligados aos processos de
exploração e criação, relacionados às sequências didáticas na área de Artes Visuais e demais áreas do
conhecimento.
3) Os materiais requeridos, que serão usados durante o ano letivo, são subsídios para situações de
aprendizagem que envolvem a exploração de materiais e suportes, conteúdos da área de Artes Visuais e na
diversidade de atividades da rotina de sala de aula (cartazes, murais, trabalhos individuais e em grupo).

3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL / MATERIAL DE USO DIÁRIO / 2019
QUANTIDADE
02
01
01
01
01
02
02
01
01

MATERIAL
Cadernos de capa dura espiral grande (96 folhas)
Régua dobrável (30 cm). Mantê-la na mochila do aluno.
Estojo completo com lápis, borracha, apontador, cola em bastão, lápis de cor, hidrocor, tesoura sem
ponta, marca texto. Mantê-lo na mochila da criança.
Observação: importante manter o estojo completo durante o ano letivo.
Caderno de desenho (capa dura)
Ábaco pequeno (modelo aberto)
* Revistas em quadrinhos (gibis)
* Revistas Picolé (caça-palavras)
Classificador sem elástico para arquivar as atividades de casa e de classe.
Sugestão: adquirir na secretaria da escola.
Classificador com elástico para as atividades de Inglês (Sugestão: adquirir na secretaria da escola.)

Obs.: *Materiais para o espaço de leitura e jogos na sala de aula que serão usados durante o ano letivo. O objetivo dessa proposta é possibilitar
o hábito diário da leitura, proporcionando prazer através das trocas de experiências entre as crianças. Através dos jogos, as crianças
desenvolverão estratégias de cálculo mental e também vivenciarão situações de ganho e perda, favorecendo a sua formação social.
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LISTA DE LIVROS / 2019
➢ LÍNGUA PORTUGUESA
•
•
•

•

Caderno de Atividades de Língua Portuguesa – Adquirir na secretaria da escola.
Livro: Aprender Juntos – 3º ano Ensino Fundamental – 6ª edição, 2017.
Editora: SM – Autor: Cícero de Oliveira Silva, Elisabeth Gavioli de Oliveira Silva.
Dicionário (sugestões):
– Minidicionário Aurélio – 8ª edição (Revisado e Atualizado) – Editora Positivo
– Pequeno dicionário HOUAISS de Língua Portuguesa – Editora Moderna
Paradidáticos – trabalho de leitura compartilhada:

1ª Etapa/Trimestre
JUDY MOODY – SALVA O MUNDO!
Autor: Megan McDonald
Editora: Salamandra

2ª Etapa/Trimestre
CHICLETE E OS TÊNIS MAIS FEDORENTOS
DO MUNDO
Autor: Mcdonald, Megan
Editora: Salamandra

3ª Etapa/Trimestre
O MÁGICO DE OZ
Autor: L. FRANK BAUM
Tradução e adaptação: Lígia Cademartori
Editora: FTD

➢ MATEMÁTICA
•
•

Um caderno de atividades de Matemática – Adquirir na secretaria da escola.
Livro: Faça Saber! – 3º ano do Ensino Fundamental – 1ª edição, 2016.
Editora: FTD – 789-859213536-0
Autores: Kátia S. Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marim

➢ HISTÓRIA
•

Livro: História, Sociedade & Cidadania, 3º Ano – 2ª edição, 2018.
Editora: FTD –Autor: Alfredo Boulos júnior

➢ GEOGRAFIA
•

Livro: Edilson e Laercio – 3º ano do Ensino Fundamental – 1ª edição 2018
Editora – FTD – Autores: Edilson Adão cândido da Silva.

➢ CIÊNCIAS NATURAIS
• Um Caderno de Atividade de Ciências Naturais – Adquirir na secretaria da escola.
➢ INGLÊS: O material será vendido na secretaria da escola.
➢ DIÁRIO ESCOLAR: O modelo da agenda escolar ficará a critério da família. (Sugestão de tamanho: 134 mm X 194 m)

Observação: O material de uso diário e os livros devem ter identificação fixa com nome e sobrenome
da criança e deverão ser entregues à professora nos dias 31/01 a 01/02/19.

Observação: Obriga-se, o CONTRATANTE A FORNECER O MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NECESSÁRIO AO
APRENDIZADO DO ALUNO, cuja lista lhe é entregue no ato da assinatura do presente contrato, ATÉ 08 (OITO) DIAS ANTES DO
INÍCIO DO ANO LETIVO OU DO INÍCIO DE CADA ETAPA, conforme CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais.
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