LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2022
ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 3º ANO

“Semeando o Caráter Cristão”
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
ENTREGA DE MATERIAIS - dia 26, 27 e 28/1/22, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Horário das turmas: será enviado pela agenda virtual do estudante na primeira semana de aula e posto à
disposição no site do colégio e no aplicativo CBB. Seu acompanhamento é importante para organização do
material de uso diário.
Material de uso diário: deverá ser reposto pela família ao longo do ano letivo.
Livros Didáticos (Sistema Poliedro): os livros serão usados a partir do 2º dia de aula.
Livros literários: serão usados a partir da 3ª semana de aula.
Recomendamos que os livros literários sejam adquiridos no início do ano letivo para evitarmos a
indisponibilidade das obras, ao longo do ano letivo, nas livrarias e distribuidoras.
Obs.: Identificar todo o material de uso pessoal e uniforme com caneta permanente para evitar perdas.

PRIMEIRO DIA DE AULA 31/1/2022
Vir com uniforme completo.
Trazer todos os cadernos na mochila, etiquetados com o nome/ano e entregar para a professora tutora. O
jaleco será usado somente quando solicitado pela professora, portanto, não devem ser trazido neste dia.
Trazer estojo completo (lápis de cor, régua, apontador, lápis de escrever, borracha, tesoura e marca-texto).
Trazer pasta com elástico.
MATERIAL DIDÁTICO
SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO - 3º ANO. COLEÇÃO PHASES - KIT SEMESTRAL
Os livros são semestrais e deverão ser adquiridos em dois momentos: 1º semestre e 2º semestre. Venda na livraria
CBB.
LIVROS LITERÁRIOS:
Todos os livros indicados, na lista a seguir, deverão ser adquiridos pelo estudante e trazidos, trimestralmente, de
acordo com a orientação da escola.
MINIDICIONÁRIO (Uso obrigatório). Sugestão: Palavras... tantas palavras. Helena Bonito Pereira e Olga Coelho –
Editora FTD

1º TRIMESTRE

A família mais rica do mundo
Autor: Jonas Ribeiro. Editora: Mais
Ativos.

LIVROS LITERÁRIOS
2º TRIMESTRE

Duda e a turma dos dentes
Autor: Anne Lizie Hirle. Alinr Soares e
Deyse Kelly Editora: Casa Publicadora
Brasileira

3º TRIMESTRE

Te vejo lá fora
Coleção: Minhas histórias.
Escrito por você
Editora: Carochinha

3º Ano - Aprender a palavra - vol.3 “Os sete princípios de Deus" - aluno
56 páginas; 2015; Série Aprender;
Editora Cristã Evangélica;
ISBN 9788576687122

LER É UMA AVENTURA - 3
Suzete Araújo Águas Maia. Editora:
Casa Publicadora Brasileira

BÍBLIA NVT
Nova Versão Transformadora
Letra grande.

https://loja.editoracristaevangelica.com.br/ap
render-a-palavra-vol3-bloco-do-aluno.html
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MATERIAIS DIVERSOS. TRAZER NA MOCHILA NO 1º DIA DE AULA: 31/1/2022
DISCRIMINAÇÃO
PLANO DE EXECUÇÃO
Conjunto de canetas hidrocor ponta
Material para uso individual em todos os componentes
fina (12 cores) (reposição necessária). curriculares.
Caixa de Giz de cera.
Desenvolvimento de trabalhos artísticos com texturas,
cores em todos os componentes curriculares.
Caixa de lápis de cor (reposição
Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do
necessária).
ano letivo, em todos os componentes curriculares.
Estojo completo -lápis, borracha,
Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do
apontador. (Reposição necessária).
ano letivo, em todos os componentes curriculares.
Régua de 30cm (transparente).
Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do
ano letivo, em todos os componentes curriculares.
Tesoura sem ponta
Recorte de diversos materiais.
Cola em bastão (40 g) (reposição
Colagens diversas de materiais de espessuras finas e
necessária).
fichas no caderno.
Canetas marca-texto (cores
Destaque visual de sentenças em diferentes fontes
diferentes) (reposição necessária).
escritas.
Pasta de elástico transparente
Transporte das atividades xerografadas para casa.
(tamanho ofício).
Garrafa ou caneca de uso diário e
Para hidratação pessoal.
obrigatório para água.
Caderno pautado grande, capa dura,
Material de uso individual, utilizado para o
96 fls. Língua Portuguesa. Sugestão:
desenvolvimento de exercícios e produções.
Caderno Criativo Faber-Castell.
Caderno pautado, capa dura, 96 fls.
Material de uso individual, utilizado para o
História e Geografia. Sugestão:
desenvolvimento de exercícios e produções.
Caderno Criativo Faber-Castell.
Caderno grande, capa dura,
Material de uso individual, utilizado para o
quadriculado, 1cm x 1cm, 96 fls.
desenvolvimento de exercícios e produções.
(Matemática).
Caderno pautado grande, capa dura,
Material de uso individual, utilizado para o
48fls. Ciências.
desenvolvimento de exercícios e produções.
Caderno Brochura pautado, capa dura, Material de uso individual, utilizado para o
48 fls. (Inglês).
desenvolvimento de exercícios e produções.
Caderno de Redação- meia pauta,
Material de uso individual, utilizado para o
capa dura
desenvolvimento de exercícios e produções.
Caderno Brochura, capa dura, 48 fls.
Material utilizado para as práticas de laboratório.
(Ensino Religioso).
Caderno de desenho, capa dura, 96
Construção de portfólio individual.
folhas. (Arte)
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MATERIAIS DE ARTE PARA SEREM ENTREGUES NOS DIAS 26, 27 e 28/1/2022.
Bloco criativo.
Desenvolvimento de técnicas de colagem, desenho de
diferentes texturas.
Caixa de Giz de cera.
Desenvolver a coordenação motora, produzindo arte.
Bloco de Canson.
Desenhos, pinturas, montagens de caixas e cenário.
EVA Amarelo.
Desenhos, pinturas, montagens de caixas e cenário.
Cartolinas verdes.
Desenhos, pinturas, montagens de caixas e cenário.
Gliteres.
Decorar cartões e objetos.
Cola líquida branca (100g).
Colagem de cartões, recortes e dobraduras.
Cola bastão.
Colagem de cartões, recortes e dobraduras.
Massinha de modelar
Modelagens de esculturas.

Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 16:14

