
         ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO – ZONA SUL   

     Educando com a Graça de Deus!  

 

 
ATENÇÃO: Senhores Pais e/ou Responsáveis, fiquem atentos ao GUIA ESCOLAR 2020. Nele constam todas as 

datas de reuniões e eventos do ano letivo. Participem de todas as atividades escolares! 

 

MATERIAL ESCOLAR – 2020 
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

 

 03 cadernos grandes capa dura (96 folhas) 
 04 lápis pretos 
 02 borrachas  
 01 apontador com depósito 
 01 régua de 30 cm 
 01 tubo de cola bastão grande 
 01 tesoura sem ponta  
 01 pasta com elástico para folhas (fina) 
 01 caixa de lápis de cor  
 01 estojo de caneta hidrocor  
 01 caixa de giz de cera 
 

*03 gibis (novos) 
*01 tubo cola líquida grande 
*01 fita crepe larga (marrom) 
*01 fita adesiva larga  
*20 folhas tamanho A3 (120g) 
*02 pacotes de folhas A4  
*02 blocos criativos (formato 235x325) – folhas 
coloridas 
*01 pacote de folhas de desenho A4 (180g) 
*01 pacote de folhas pautadas 
*02 revistas para recorte (adequadas para a idade) 
*01 caneta permanente (preta ou azul) 
*01 pacote de lantejoulas (grande) 
*02 tubos de cola glitter 
*01 tubo de cola 3D 
*01 tubo de cola para E.V.A (pequena) 
*02 folhas de E.V.A coloridos 
*04 sacos plásticos com furos 
* 1 metro de TNT colorido 

 

 MÚSICA 
 
01 flauta doce soprano barroca (Encontra-se em lojas de instrumentos 
musicais) 
01 pasta arquivo 

 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 
 

1º Trimestre 
 

 LIVRO: Os três porquinhos e o lobo esportista, de Dad Squarisi  e Marcia 

Duailibe Forte - Editora Elementar 
 

 
2º Trimestre 

 

 LIVRO: Um dia especial, de Leia Cassol  - Editora Cassol  
 

 

3º Trimestre: 

 
 

 LIVRO: Felpo Filva, de Eva Furnari  - Editora Moderna 

 

Dicionário sugestões: 

 

 - Minidicionário da Língua Portuguesa 

   Ruth Rocha            Editora Scipione 

- Minidicionário da Língua Portuguesa 

  Silveira Bueno           Editora FTD 

 
ATENÇÃO: Os livros poderão ser adquiridos diretamente com as 
editoras, nas dependências da escola, nos dias 02 e 03  de março, 
das 7h30 às 12h e das 13h às 18h, com desconto especial. 

 

        CADERNOS DE ATIVIDADES 
 
Serão adquiridos na escola. Valor e prazo serão comunicados aos 
pais. 

 

 

ORIENTAÇÕES 

1. Os materiais assinalados (*) deverão ser entregues à professora no dia 17 de fevereiro. 
2. Todo o material do (a) aluno (a) deverá estar identificado com o nome. 

3. ATENÇÃO: caso haja necessidade de algum outro material, como TNT, E.V.A... serão solicitados durante o 

ano letivo. 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO – 2020 

 

                      Dia 17 de fevereiro – Reunião com pais, alunos e professores, às 13h30. 
                        Dia 18 de fevereiro - Início das aulas em horário normal (13h30 às 17h30). 

 

 

 


