LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO DE 2019

Plano de Execução ou Utilização do Material Escolar COLETIVO
Anexo à Lista de Material do Ensino Fundamental – 3° Ano
Material – 3º ano E.F.1
*itens da lista
Bloco criativo

QTDS

Data da
utilização
(Período letivo)

Unidade de
Aprendizagem

01
02

Bloco de papel A3 para desenho
na cor branca com 20 folhas
Caixa de gizão de cera (12
cores)

Todas as
matérias
01

01

Livro anglo 3
(Matemática)

Calculadora simples
Dicionário da Língua
Portuguesa
Fita adesiva transparente
tamanho 45mm x 45m
Fita gomada tamanho 25mm x
50m
Folhas em geral

Pesquisa de palavras e significados
01

01

1º 2º e 3º
trimestre

Todas as
matérias

04

Atividades lúdicas, confecção de
lembrancinhas e datas comemorativas
Matemática.

03

Pasta fina com elástico de PVC
transparente.

01

Refil fino de cola quente
transparente

02
02

Murais, datas comemorativas e
apresentações com exposição de trabalhos
Murais, datas comemorativas e
apresentações com exposição de trabalhos

01

Refil grosso de cola quente
transparente

Atividades que
Aprimorar a técnica
requer pintura e
de pintura e desenho
sombreamento
Conferir resultados
Cálculos mentais; raciocínio lógico
matemático

01

Material dourado

Metro de TNT em cores claras.

Descrição da
Objetivo e
Atividade
Metodologias
didática
Trabalhar murais, capas e datas
comemorativas
Artes plásticas e
Desenvolver
confecção de
habilidade motora
murais

Realizar operações matemáticas: unidade,
dezena, centena e milhar
Apresentações em hora cívicas, festa
junina, festa da família, dia das mães, etc
Transporte de documentos importantes
para a família

Para realização de trabalhos, decoração de
festas em datas comemorativas e colagem
de trabalhos
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ARTE
Material – 3º ano E.F.1
*itens da lista

QTDS

Bloco de papel A3 com 20 folhas
(OBS: encadernar)

01

Caixa de tinta para pintura de dedo
com 6 unidades

01

Palito de picolé colorido

01

Caixa de canetas hidrocor

02

Camiseta usada ou avental

01

Caixa de lápis de cor com 12 cores

01

Caixa de canetas hidrocor com 12
cores

01

Caixa de cola colorida com 6
unidades
Régua 30cm
Tesoura sem ponta

Unidade de
Aprendizagem

Descrição da
Atividade
didática

Objetivo e
Metodologias

Desenvolver as
habilidades de
pintura, desenho,
recorte, colagem
e manter o
cuidado com o
seu material
individual.

01

Caixa de giz de cera com 12 cores

Tubo cola branca 90g

Data da
utilização
(Período letivo)

02

1º 2º e 3º
trimestre

Arte

Trabalhos
individuais e
coletivos em
sala de aula

Desenvolver a
técnica de
colagem.

01
01
01
01

Tela para pintura 20x30 (deverá ser
entregue somente quando solicitado
pela professora)

Desenvolver a
técnica de
pintura.

