
                                     

                                     

 

 

 

MATERIAIS DIVERSOS. TRAZER NA MOCHILA NO 1º DIA DE AULA – 28/01/2019 

Quant. Discriminação Plano de Execução 

01 Conjunto de caneta hidrocor ponta fina (12 
cores). (reposição necessária) 

Material para uso individual em todos os componentes curriculares.  

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 Entrega de materiais: dias 24 e 25/01/19 (quinta e sexta-feira). 

 Grade horária: Será enviada pela agenda do aluno na primeira semana de aula e disponibilizada no site da escola. 
Seu acompanhamento é importante para a 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 da 2ª semana de aula. 

 Livros literários a partir da 3ª semana de aula. Recomendamos que os livros literários sejam adquiridos no início do 
ano letivo para evitarmos a indisponibilidade dos mesmos, ao longo do ano letivo, nas livrarias e distribuidoras. 

 Bloco de Redação: Padronizado pelo Colégio Batista de Brasília, será entregue na escola na 2ª semana de aula. 

Obs: Identificar o material de uso pessoal e uniforme com caneta permanente, evitando perdas. 

PRIMEIRO DIA DE AULA      28/01/2019 

 Vir com uniforme completo.  

 Trazer todos os cadernos na mochila, etiquetando com o nome/ano e entregar para a professora tutora. Livros e 
jaleco serão usados somente quando solicitados pela professora, portanto, não devem ser trazidos neste dia. 

 Trazer estojo completo (lápis de cor, régua, apontador, lápis de escrever, borracha, tesoura e marca texto). 

 Trazer pasta catálogo (ARTES) e pasta com elástico. 

MATERIAL DIDÁTICO 

 SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO - 3º ANO.  KIT SEMESTRAL. Os livros são semestrais e deverão ser adquiridos em 
dois momentos: 1º semestre e 2º semestre. O local para compra do material será no colégio. 

 MINIDICIONÁRIO (Uso diário e obrigatório) Sugestão: Palavras... tantas palavras. Helena Bonito Pereira e Olga 
Coelho – Editora FTD 

 KIT MIND LAB - 3º ANO. VENDIDO NO COLÉGIO. 
 LIVROS LITERÁRIOS: Todos os livros indicados na lista a seguir, deverão ser adquiridos pelo aluno e trazidos 

bimestralmente, de acordo com a orientação da escola. O cronograma de leitura será apresentado pela escola em 
momento oportuno e os temas abordados nos livros serão contemplados nas avaliações bimestrais. 

LIVROS LITERÁRIOS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bullying não é amor! 
Autora: Silmara Rascalha 
Casadei 
Editora: Cortez 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Romeu e Julieta 
Autor: Ruth Rocha 
Editora: Salamandra 



01 Caixa de lápis de cor.    
(reposição necessária) 

Desenvolvimento de trabalhos artísticos com texturas, cores  em 
todos os componentes curriculares.  

01 Estojo completo (lápis, borracha, apontador)     
(reposição necessária) 

Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano letivo,  
em todos os componentes curriculares. 

01 Régua de 30cm (transparente) Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano letivo,  
em todos os componentes curriculares.  

01 Tesoura sem ponta Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano letivo,  
em todos os componentes curriculares.  

01 Cola bastão (40 g)   (reposição necessária) Colagens diversas de materiais de espessuras finas,  

02 Canetas marca texto (cores diferentes)     
(reposição necessária) 

Destaque visual de sentenças em diferentes fontes escritas. 

01 Conjunto de material dourado ( uso 
individual) 

Utilização em atividades que possibilitam a construção do raciocínio lógico-
matemático, no Sistema de Numeração Decimal e diferentes  operações. 

01 Pasta catálogo preta com 50 plásticos 
(espessura grossa) ( Artes) 

Organização de folhas avulsas utilizadas na construção de portfólio 
individual. 

01 Pasta de elástico transparente (tamanho ofício) Transporte das atividades xerografadas para casa. 

05 Cartelas de adesivos unissex Ilustração de agendas e cadernos individuais, premiação de concursos 
e desafios em sala. 

02 Gibis infantis. Trabalhar leitura e produções de acordo com gênero textual. 

01 Revista coquetel Trabalhar leitura e produções, estimular o pensamento criativo 

01 Garrafa ou caneca de uso diário e obrigatório 
para água 

Hidratação pessoal 

02 Caderno pautado grande, capa dura, 96 fls. 
(Língua Portuguesa, História e Geografia) 

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de 
diferentes exercícios e produções. 

01 Caderno grande, capa dura, quadriculado, 
1cm x1cm,  96 fls.    (Matemática) 

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de 
diferentes exercícios e produções. 

01 Caderno pautado grande, capa dura, 48fls. 
(Ciências) 

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de 
diferentes exercícios e produções. 

01 Caderno Brochura pautado, capa dura, 48 fls. 
(Inglês e Ensino Religioso) 

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de 
diferentes exercícios e produções. 

01 Caderno Brochura pautado, capa dura, 96 fls. 
(Ciranda do livro) 

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de 
diferentes exercícios e produções. 

MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NOS DIAS 24 e 25/01/2019 

Quant. Discriminação Plano de Execução 

01 Giz de cera Desenvolvimento de técnicas de pintura em tela, tecidos, e papéis. 

01 Cola bastão (40 g)  Desenvolvimento de técnicas de colagem de diferentes texturas.  

01 Cola líquida branca (100g) Desenvolvimento de técnicas de colagem de diferentes texturas. 

02  Cola de isopor Desenvolvimento de técnicas de colagens em tela, tecidos e papéis. 
Colagem de maquetes, lembrancinhas de E.V. A. 

02 Tintas-guaches preta e vermelha. 
(uma de cada) 

Desenvolvimento de trabalhos com tinta e pincel em diferentes 
técnicas e superfícies. 

01 Papel camurça preta e vermelha. 
(uma de cada) 

Desenvolvimento de técnicas de recorte, colagem e cenário. 

01 Caneta de retroprojetor ponta média (preta) Identificação de materiais plásticos individuais. 

01 Pincel trincha 2,5 cm (1 polegada) Desenvolvimento de trabalhos com tinta, pincel, giz de cera, giz estaca 
preto, recortes, colagens e dobraduras 

02 Cartolinas pretas e vermelhas (uma de cada) Dobrar, escrever, reciclar, montagens com recortes e painéis, 
atividades individuais e murais. 

01 Cartolina estampada Dobrar, escrever, reciclar, montagens com recortes e painéis, 
atividades individuais e murais. 

01 Bloco de papel creative lumi papers Dobrar, escrever, reciclar, montagens com recortes e painéis, 
atividades individuais e murais. 

01 Bloco de papel criativo Dobrar, escrever, reciclar, montagens com recortes e painéis, 
atividades individuais e murais. 

01 Bloco de papel Canson A3  Construção cenários promovendo o raciocínio espacial e consciência 
de proporções e padrões. 

01 Tela 20x30 Aplicação de técnicas de pintura. 

02 Pacotes de palito de picolé Montagem de materiais diversos. 

01 Kit de cola colorida Desenvolvimento de trabalhos com tinta e pincel em diferentes 
técnicas e superfícies. Murais, painéis e acabamentos. 

ESPERAMOS POR VOCÊ EM 2019! EQUIPE PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I. 


