LISTA DE MATERIAL
ENSINO FUNDAMENTAL
3º ANO / YEAR 3
INTEGRAL

LISTA DE MATERIAL PARA 2022
A

B

C

D

3º ANO /
Year 3

Integral
até as 15h

Integral
até as 18h

OPÇÃO
TAXA

3º ano / Year 3 + Integral até as 15 ou até as 18h

cadernos capa dura universitário espiral de 96 folhas nas cores verde (português) e azul
(matemática)
cadernos capa dura universitário espiral de 96 fls vermelho (um para Social
studies/Science e um para Language Arts)

2
2
2

2

3

2

Descrição

1

2

1

1

3
1

x

caderno capa dura universitário espiral de 96 fls para o Integral
bloco criativo c/ 8 cores, 120g/m2, 325x235mm (sugerimos Romitec, Canson ou Nova
Print)
bloco criativo c/ 8 cores, 120g/m2, 325x235mm (sugerimos Romitec, Canson ou Nova
Print) para o Integral

x

bloco de papel canson branco c/ 20 fls – gramatura 180g/m2 A3

x

bloco de papel canson branco c/ 20 fls – gramatura 180g/m2 A4

1

2

bloco de papel canson branco c/ 20 fls – gramatura 180g/m2 A4 para o Integral
x

papel cartão fosco 240 g/m2 (qualquer cor)

2

1

2

x

papel color set 240 g/m2 (qualquer cor)

3

1

1

x

cartolina branca 150 g/m2

3

x

cartolina colorida 150 g/m2 (qualquer cor)

3

x

papel espelho 60 g/m2 48 x 66mm (qualquer cor)

x

fita crepe grossa (rolo de 48mm x 50m)

x

fita adesiva transparente (rolo de 24mm x 50m)

x

fita adesiva qualquer cor (rolo de 12mm x 10m)

1

1

1

1
1

1

1

1

régua resistente de 30 cm (permanecerá na pasta de lição de casa)

1

lápis de cor (caixa com 24 cores)

1

canetas hidrocor (caixa com 24 cores)

1

giz de cera Jumbo triangular caixa com 12 cores

1

1

estojo com três divisões para acomodar as canetas hidrocor, giz de cera e lápis de cor
estojo (que permanecerá na mala do aluno) contendo:
03 lápis grafite triangular
01 caneta marca-texto amarela
02 borrachas macias
01 apontador com depósito
01 tesoura pequena, com ponta arredondada e Ponto Vermelho (Mundial);
01 cola bastão 40g / 01 cola líquida de 110g

1

maleta polionda A3 (505 x 355 x 35mm) com alça (pode ser usada do ano anterior)

1

pasta catálogo preta com 50 envelopes plásticos

1

pasta com aba e elástico fina transparente (para guardar as provas ou lição de casa)

2

x
1

1

1

tinta guache (pote de 250mL) nas cores preta e salmão
tinta guache 250 ml (qualquer cor) para alunos do Integral
massa de modelar 180g cores sortidas (sugerimos Uti Gutti)

1

2

x

1
3

massa de modelar grande 500g (sugerimosUti Gutti) somente para alunos do Integral
massa de modelar com argila (Uti Gutti) ou argilinha (Uti Gutti) de 500g

x

cola bastão 40g (sugerimos Pritt ou Bic)

1

x

cola líquida branca 90g

1

x

pincel chato nº 08 (sugerimos Tigre)

x

pincel chato nº 10 (sugerimos Tigre)

1

x

pincel chato nº 12 (sugerimos Tigre)

1

x

pincel chato nº 14 (sugerimos Tigre)

1

x

pincel chato nº 16 (sugerimos Tigre)

1

1

1

1

1

1

lenço de papel (caixa com 50) (permanecerá na mala)

2

tela para pintura 30cm x 40cm

1

lancheira térmica (só se a criança for utilizar)

1

mala de rodinha para levar e trazer o estojo, a agenda, a blusa de frio, etc.

1

flauta doce soprano barroca

1

camiseta G/GG para uso na aula de Artes (permanecerá na mala)

2

livro de história infantil em português (adequada para a idade novo ou usado)

2
1

1

1

gibis

1

1

revista com fotos de casa, jardim, animais, carro, etc. (para alunos do Integral)
frasco de álcool gel (permanecerá na mala)
* TODOS OS ITENS ESTARÃO À VENDA NO BAZAR MAGI LARES.

OBSERVAÇÃO
• O boleto para pagamento da taxa de material estará disponível no site a partir do dia 10/12. A data limite
para o pagamento do 1º boleto é até 14/01/2022. Em caso de dúvida, entre em contato com a secretaria.
• Os itens da tabela anterior devem ser adquiridos conforme o curso/horário em que seu(sua) filho(a)
está matriculado(a). Exemplo: em caso de matrícula no 3º ano / Year 3 + Integral até as 18h, deverão
ser adquiridos os itens da coluna A + C.
• A utilização dos materiais assinalados com “x” será gerenciada pela equipe pedagógica, motivo pelo
qual estes itens devem ser entregues pessoalmente no posto de recebimento de materiais que
funcionará na biblioteca da unidade Sabará e garagem da unidade Júnior a partir do dia 19/01/22. As
professoras farão uso em sala de aula durante o ano, conforme o planejamento pedagógico. Pedimos
que não entreguem esses itens para a equipe pedagógica.
• Os demais materiais devem ser mantidos em casa e levados à escola na medida da necessidade ou
conforme solicitação da professora.

Itens assinalados com “x” na lista - Taxa de Material
• No intuito de oferecer maior comodidade aos pais, a escola pode comprar no atacado os itens
assinalados com “x” na lista acima e compartilhar com as famílias o benefício financeiro obtido. Dessa
forma, aqueles que desejarem, poderão substituir a aquisição e entrega dos itens assinalados com
“x” na lista pelo pagamento da taxa abaixo, correspondente ao curso/horário em que o seu(sua) filho(a)
está matriculado(a). Exemplo: se o aluno estiver matriculado no 3º ano / Year 3 + Integral até as 15h,
deverá pagar somente a taxa do quadro A + B abaixo.

A

3º ano / Year 3

Valor total R$ 241,00
Valor à vista R$ 224,00 (com aprox. 7% de desconto)
2 boletos de R$ 115,50 (com aprox. 4% de desconto)
R$ 241,00 parcelado em até 5 vezes no cartão de crédito

A+B

3º ano / Year 3 + Integral até às 15h)

Valor total R$ 294,00
Valor à vista R$ 273,50 (com aprox. 7% de desconto)
2 boletos de R$ 141,00 (com aprox. 4% de desconto)
R$ 294,00 parcelado em até 5 vezes no cartão de crédito

A+C

3º ano / Year 3 + Integral até às 18h/19h

Valor total R$ 304,00
Valor à vista R$ 282,50 (com aprox. 7% de desconto)
2 boletos de R$ 146,00 (com aprox. 4% de desconto)
R$ 304,00 parcelado em até 5 vezes no cartão de crédito

Para pagamento em cartão de crédito, favor enviar um e-mail para financeiro@magister.com.br com o
nome e série do aluno e o número de parcelas desejadas. A família receberá um e-mail de retorno com as
orientações para o pagamento eletrônico.
As famílias que optarem pela entrega do material nos postos das unidades devem desconsiderar o boleto
da Taxa de Material existente da área restrita do site. Pedimos que não entreguem materiais para a equipe
pedagógica.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. Antes de comprar, verifique quais os itens que você pode aproveitar de 2021.
2. Todo material de uso pessoal deverá ser reposto pelo responsável, sempre que necessário durante o
ano, principalmente o lápis grafite, a borracha e a cola bastão;
3. Etiquetar e colocar nome em todos os materiais de uso individual.
4. Os livros que possuem capas mais frágeis devem ser encapados com plástico resistente.
5. Atenção! Todos os cadernos e livros devem ser etiquetados.

Volta às aulas presenciais com
os professores em 2022

• 3º ano
• 02/02, quarta-feira

Reunião de pais de volta às
aulas - 3º ano

• 31/01/2022
• Formato virtual

