Aos alunos sem escalão os
manuais escolares são
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Material Escolar - 3ºA
 1 lápis HB nº 2 (dentro do estojo)























esferográficas: 1 azul, 1 vermelha e 1 verde (dentro do estojo)
1 apara-lápis com depósito (dentro do estojo)
1 borracha branca (dentro do estojo)
2 canetas Pentel white board MARKER (azul e vermelha)
1 tesoura de bicos redondos (dentro do estojo)
1 régua de 15cm (dentro do estojo)
1 caderno pautado A4, grossos, sem espiral e com margem (proteger com capa
plástica)
1 caderno quadriculado A4, grosso, sem espiral e com margem (proteger com
capa plástica)
1 capa plástica A4, tipo envelope
1 capa plástica A5, tipo envelope (para colocar a caderneta do aluno)
1 caixa de cores de pau (12 ou 24 cores) (dentro do estojo)
1 caixa de cores de feltro (12 cores) (dentro do estojo)
1 tubo de cola de baton, UHU tamanho médio (dentro do estojo)
1 tubo de cola líquida, UHU tamanho médio (dentro do estojo)
1 resma de papel
1 bloco de folhas quadriculado A4
1 bloco de folhas pautado A4
1 bloco de folhas de desenho
1 compasso
1 papel crepe, (preferência: verde ou vermelho ou azul escuro)
1 dicionário - Dicinário Escolar Ilustrado 1ºCiclo Português da texto Editora
1 capa de argolas lombada larga (têm do ano anterior)

Música:
Flauta Bisel “Hohner” (do ano anterior)
Caderno de música A5 (do ano anterior)
Expressão plástica: (Nota: Este material deve vir num saco separado do resto)

- Uma cartolina;
- Um tubo de cola líquida UHU média;
- Um tubo de cola de batom UHU média;
- Um caderno de vários tipos de papéis.

Nota:
Os manuais deverão ser todos plastificados. Todo o material deve estar
devidamente identificado com o nome da criança e em local bem visível. Todo o
material do ano anterior pode e deve ser reutilizado.

