
 
 
 

 

MATERIAL ESCOLAR  2020 

3º ANO EF I | BETIM 

MATERIAL  
1º SEMESTRE 

04/02 
2º SEMESTRE 

01/08 
TOTAL 

Cadernos “tipo brochurão”, com pautas 
numeradas 1, 2, 3 e com o número 2 
circulado (indicação da linha condutora da 
escrita.) - 96 folhas. (Não recomendamos 
capa dura, porque é diferente o tamanho). 
As etiquetas deverão ser afixadas na capa, do 
lado de fora, com o nome do aluno, série e 
disciplina: Português, Matemática, Ciências, 
História, Geografia e Aulas Especializadas. 

06 - 06 

Caderno brochurão, capa dura, para bilhetes 
– tamanho grande.  

01 - 01 

Cola branca. 01 01 02 

Estojo com: 4 lápis Nº2, apontador com 
depósito, lápis de cor, borracha. 

01 - 01 

Régua rígida e transparente  30 cm. 01 - 01 

Tesoura pequena, sem ponta, com o nome da 
criança gravado. 

01 - 01 

Folhas de refil para fichário (folhas pautadas, 
sem desenhos). 

25 25 50 

Pasta Brasil- transparente e com elástico. 01 - 01 

Envelope ofício. 10 - 10 

Pincel chato de cerdas macias. 01 - 01 

Papel lumi, colorido 50 - 50 

Papel color set, tamanho A4 (qualquer cor) 25 25 50 

Marca texto. 01 01 02 

Minidicionário da Língua Portuguesa 01 - 01 

Revistinhas em quadrinhos 01 01 02 

Caixa Massinha de modelar (12 cores) 01 - 01 

Kit Material Dourado de madeira (111peças) 01 - 01 

Cartela de dinheirinho 01 - 01 

Plástico para plastificação  Tamanho A4 04 - 04 

 
Os materiais listados no 1º e no 2º semestre poderão ser trazidos para o Colégio de acordo com a 

distribuição e data presentes no quadro. Caso a família opte por trazer o número total de itens no 1º 

semestre, eles deverão ser entregues juntos no dia 04/02/2020. 



 
 
 

 

MATERIAL ESCOLAR  2020 

3º ANO EF I | BETIM 

MATERIAL DIDÁTICO 

• Combo Bene:) 3º Ano Ensino Fundamental I - Programa de Formação Ética e Socioemocional 

-  dois volumes + Plataforma Digital + Material de Apoio + Certificado. | Até 10/02/20, 50% 

de desconto para pagamento à vista ou  em até 10x com 40% de desconto. Site: 

www.centraldolivro.com.br, senha: batista2020; 

• Coleção Phases para o 3º Ano – Sistema de Ensino poliedro que deverá ser adquirido através 
da livraria digital: www.centraldolivro.com.br, senha: batista2020; 

 

• Livro de inglês (Bilíngue) que deverá ser adquirido no site: www.unoieducacao.com. 

 

• Livro de literatura: será informado durante o ano letivo. 

 
 

1ª REUNIÃO DE PAIS 

• 03/02/2020 (segunda-feira) 

• Estudantes do turno da Manhã: 18h às 19h  

• Estudantes do turno da Tarde:  19h30 às 20h30 
 
 

INÍCIO DAS AULAS 
• 04/02/2020 (Terça-feira)  

• Manhã: 7h às 11h30 
• Tarde: 13h às 17h30 

 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

• Todos os materiais deverão ter o nome da criança e serão usados a partir da 1ª semana de aula. 

• Os materiais deverão ser entregues à professora da turma. 

• Os cadernos deverão ser encapados. com nome na capa, série e disciplina. 

• Pedimos a gentileza de identificar a sacola com nome completo do aluno e turma.  
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