
Lista de Material 2019
3º ANO

Obs: os materiais de Arte e dos Projetos 
Pedagógicos a serem desenvolvidos serão solicitados
no decorrer do ano, de acordo com os trabalhos a serem realizados.

MATERIAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Feminino:
Maiô e touca
Uniforme de Educação Física do Gênesis
Tênis e meia
01 bambolê (arco)
01 boia de braço

Masculino:
Sunga e touca
Uniforme de Educação Física do Gênesis
Tênis e meia
01 bambolê (arco)
01 boia de braço

MATERIAL DO ALUNO A SER GUARDADO NA ESCOLA

* 500 folhas de papel A4
* 01 fita dupla face leitosa (grande)
* 01 glitter (vidro p) 
* 01 metro de TNT
* 01 folha de EVA com glitter
* 02 rolos de durex colorido 
* 05 bastões de cola quente grossa
* 01 cola 
* 100 folhas de papel Collor set A4
* 01 rolo de fita crepe (p)

MATERIAL D0 ALUNO

* 01 caderno grande para Português 
* 01 caderno grande para Matemática
* 01 caderno grande para Ciências
* 01 caderno grande para Geografia
* 01 caderno o grande para História
* 01 caderno o grande para Inglês
* 01 caderno o grande para Ed. Física
* 01 caderno de desenho para Arte 
* 01 caderno pequeno capa dura para dicionário ilustrado de Inglês 
* 01 cola 
* 01 tesoura sem ponta
* 01 caixa de lápis de cor
* 02 lápis (não será permitido o uso de lapiseira)
* 100 palitos de picolé
* 100 folhas A4 coloridas (amarelo, azul ou verde)
* 01 borracha
* 01 apontador (com reserva)
* 01 minidicionário de Português
* 01 régua
* 01 dicionário Português/Inglês, Inglês/Português.
* 01 Revista Picolé de acordo com a faixa etária. (encontrada na banca de revista).

LIVROS DIDÁTICOS
Sistema Pitágoras (adquirir na escola)

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome e série. Os cadernos deverão ser encapados.
Obs: Adquirir APENAS os materiais listados

* Whisper Phone (10cm de cano 1,5 , 2 joelhos de 40mm e 
adesivo para enfeitar)

Dia 02/02 às 08h30min, na Rede de Ensino Gênesis.
REUNIÃO DE PAIS:

“Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio” (Provérbios, 19:20)


