
 

INÍCIO DO ANO LETIVO: Dia 01/02/2021 (segunda-feira) 
 

 
 

MATERIAIS QUE DEVERÃO FICAR EM CASA PARA AS AULAS 
REMOTAS 
 

 
 

● 5 cadernos universitários brochurão – capa dura (48 folhas) – sem 
desenhos nas folhas 

● 1 pasta sanfonada plástica A4 com doze divisórias 
● 1 régua – 30 cm – transparente – acrílica – sem desenhos 
● 1 bloco de papel canson – A4  
● 1 bloco de papel sulfite 
● 1 caixa de giz de cera com 12 cores “Acrilex” 
● 1 estojo de aquarela com pincel “Faber Castell” ou “Acrilex” 

Obs.: Indicamos a utilização dos cadernos de 2020. 
 

1 estojo com: 
● 2 lápis grafite preto “Faber Castell” 2001/B  
● 1 caixa de lápis de cor “Faber Castell” (12 cores) 
● 1 pincel marca texto amarelo 
● 1 borracha TK Plast “Faber Castell” (branca) 
● 1 apontador com depósito 
● 1 tubo de cola bastão – bastão – média “Pritt” 
● 1 tesoura sem ponta “Mundial” (com o nome gravado) 

        Obs.: Os itens do estojo deverão ser repostos quando necessário. 
 

  



 

LIVROS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  

 
 
 
 
CARRASCO, WALCYR. A Iara e outros contos do folclore 
brasileiro (Reconto da tradição popular). São Paulo: Moderna, 
2013.  

ISBN: 9788516085704 
 
 

 
 
 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Aurelinho: 
dicionário infantil ilustrado da língua portuguesa. 4. ed. 
Positivo, 2014. 

ISBN: 9788538584681 
Obs.1: O mesmo utilizado no 2º ano de 2020. 
Obs. 2: Alunos novos precisam adquirir. 
 
 

 

MATEMÁTICA 
 
 

IMENES, Luiz Márcio; LELLIS, Marcelo. Caderno de 
atividades: Matemática, 3º ano. 5. ed. Moderna, 2019. 
(Projeto Presente) 
ISBN: 9788516119973 

Obs.: Não será adotado o livro didático. 
 

  



 

 

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER TRAZIDOS PARA A ESCOLA  
 

No primeiro dia de aula presencial, as crianças deverão trazer 
um segundo estojo, com os mesmos itens indicados acima. 
Esse material ficará na escola para a realização das atividades. 
 

Nos dias das atividades presenciais, as crianças deverão trazer 
para a escola uma mochila, contendo:  

● lanche 
● garrafinha de água 
● duas máscaras para troca  
● saquinho para armazenamento das máscaras usadas. 

 

 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 

 

 

● É fundamental que os alunos possuam uma câmera com funcionamento 
adequado para que possam participar das aulas remotas. É 
imprescindível que tenham condições de abrir a câmera para assistir às 
aulas. 
 

● Quando houver citação de alguma marca específica para determinado 
tipo de material trata-se de uma recomendação de caráter técnico, 
durabilidade e/ou qualidade. Isto não significa imposição ou 
obrigatoriedade na compra da marca indicada. 
 

● Os livros paradidáticos adotados e/ou outros materiais utilizados pelas 
diversas disciplinas serão indicados no decorrer do ano letivo. 
 

● Para informações sobre transporte escolar e compra de uniformes, favor 
consultar o site do Colégio 
http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html  
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