
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jornada ao terceiro ano 
 

Vamos todos embarcar 
Numa grande aventura 

É só você navegar 
Nessa jornada de cultura!  

 

Observe o misterioso roteiro  
Vamos por terra, água ou ar? 

Aprendizagens o ano inteiro  
Temos certeza, vamos conquistar! 

 

O caminho a seguir 
Juntos, iremos descobrir! 
O trajeto pode ser longo 

Mas unidos, vamos conseguir! 
 

Garanta sua passagem 

E chame todo o pessoal  
Prepare a sua bagagem  

Será uma viagem sensacional! 
 

Estão todos a bordo? 

Chegou a hora de explorar  
Venha logo, vamos lá! 

No terceiro ano, você vai se encantar! 
 

Autoras: professoras dos terceiros anos 
 

➢ Abaixo, seguem as orientações para a entrega dos materiais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Querida criança, 
                             

Aguardamos você no dia 07/02/2022, segunda-feira, das 13h30min às 16h30min, na sala de 
aula, para nos conhecermos e recebermos os seguintes materiais: 

 

❏ 1 pincel para guache nº 8 - chato  

❏ 1 caixa de guache com 6 cores 

❏ 2 potes de tinta para tecido 

❏ 1 tubo de tinta relevo  

❏ 1 tubo de cola glitter 

❏ 1 caixa de massinha 12 cores 

❏ 1 canetão (ponta fina) preto, vermelho, 
verde ou azul  

❏ 1 pasta catálogo (com 50 folhas transparentes) 

❏ 1 pacote com 25 folhas de papel criativo (folhas coloridas) 

❏ 2 cadernos pequenos de 48 folhas (com brochura) para ATIVIDADES 

❏ 1 caderno pequeno de 48 folhas (com brochura) para ESTUDOS 

❏ 1 lixa 100 

❏ 2 tubos de cola branca de 45g  

❏ 1 cola bastão (a outra ficará no estojo) 

❏ 1 pasta plástica com grampo trilho 

❏ 1 pasta plástica com elástico 

❏ 1 dicionário de Português 

❏ 1 tela para pintura (20 cm x 30 cm) 

❏ 1 pacote de guardanapo 

❏ 1 camiseta usada (tamanho adulto) para as aulas de arte, com o nome bem visível 

❏ 1 revista usada para recorte 

❏ 1 jogo educativo de acordo com a faixa etária (memória, raciocínio lógico, de letras ou palavras, 
bingo, tabuada...) 

 
Observe o item assinalado na lista de material recebida. Apenas os itens assinalados deverão ser 

providenciados:  
(   ) 50 folhas de fichário 
(   ) 1 metro de papel contact transparente 
(   ) 1 pacote de lantejoulas e 1 pacote de 
purpurina 
(   ) 1 fita adesiva parda (sugestão 3M) 
(   ) 1 pacote com palitos de picolé e um 
pacote com palitos de churrasco 
(   ) 1  pacote de canudos plásticos 
(   ) 1 rolo de saquinhos plásticos 
 

Nosso primeiro dia de aula será no dia 10/02/2022, quinta-feira, em horário normal (13h25min às 17h35min). 
Esperamos por você!  

Com carinho, 
 Professoras dos 3ºs anos. 

 

É muito importante que todo o seu material esteja 

identificado com nome e ano. Os demais materiais solicitados 

(lápis de cor, giz de cera, 1 tubo de cola bastão, régua, tesoura 

sem ponta, lápis grafite, apontador, borrachas, caneta 

hidrocor e caneta marca texto) deverão ser trazidos na 

mochila para uso diário. 

 

✔ Kit de livros: 
1. Coleção Nautas 
2. Imaginação e Arte: Brincadeiras de criança com 

Ivan Cruz 
3. Pack Inglês I Wonder 

Os livros devem ser encapados com plástico 
transparente e etiquetados na capa. 

 


