LISTA DE MATERIAL 2019

3º ANO – Ensino Fundamental I
LIVROS DIDÁTICOS:
1. COLEÇÃO BERNOULLI – 3º ANO / FI:
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia) R$ 924,00
2. Robótica
Apostilas - R$160,00
Observações:
 A coleção de livros Bernoulli e as apostilas de Robótica devem ser adquiridos na
Administração do Colégio, de 2ª a 6ª feira, de 8h às 16h, a partir de 18/12/18.
 Os livros podem ser retirados na Administração a partir de 21/01/19.
 O pagamento poderá ser feito à vista ou no cartão de crédito (parcelado em até 5 vezes).
(Os livros a seguir NÃO podem ser adquiridos na Administração):
3. Religião:
Livro: Perto de mim 3 – Consultor: Dalcides Biscalquin – Editora: SM - ISBN:9788541801461

4. Inglês:
a) Student Book – Our World 2
Autora: Diane Pinkley - Editora: National Geographic – Cengage (versão americana)
b) Workbook – Kids 3
Editora – Thinkbox (Este livro será vendido pelo livreiro, na escola, no início das aulas)
5. Dicionário:
Sugestão: Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva – Nova ortografia
 Todos os livros didáticos devem ser encapados com plástico transparente ou
adesivo transparente e etiquetados (na capa) com o nome e sobrenome do aluno.

PARADIDÁTICOS:


A Menina que Abraça o Vento
Autora: Fernanda Paraguassu
Editora Vooinho – ISBN: 9788592824051



A Primavera da Lagarta
Autora: Ruth Rocha
Ed: Salamandra –ISBN: 9788516065331

OBS: Os livros da “Ciranda” serão informados em lista complementar no início do ano
letivo e vendidos na escola, no período de 06 a 15/02/19, de 12h às 18h.
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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
02 cadernos brochura universitário – 48 folhas capa dura (Matemática e Língua Portuguesa)
01 caderno meia pauta capa dura Tilibra (não encapar)
01 caderno de desenho grande, espiral, sem folha fina – 48 folhas (Religião)
01 pasta de plástico com presilha “Romeu e Julieta” (incolor – Língua Portuguesa)
01 pasta de plástico com presilha “Romeu e Julieta” (amarela – Matemática)
01 pasta de plástico com presilha “Romeu e Julieta” (cinza – Inglês)
01 pasta arquivo Clear Book verde com 40 plásticos (Artes) (Alunos que cursaram 2018 podem
aproveitar a pasta)
 PARA FICAR NA MOCHILA: (Esse material não será entregue no dia da reunião)
01 pasta de plástico verde com elástico (fina)
01 caixa de hidrocor fino – 12 cores
01 caixa de lápis de cor – 12 cores
01 estojo com: 01 régua (20cm) de plástico resistente – transparente
06 lápis pretos apontados
02 borrachas
01 cola bastão pequena
01 caneta esferográfica azul
01 tesoura de ponta arredondada
01 apontador com reservatório
01 marca texto amarelo

MATERIAL DE USO COMUM:
500 folhas de papel A4
100 folhas de papel 40kg A4
10 envelopes pardos tamanho ofício (26cm X 36cm)
01 tubo de cola branca 250ml
01 caixa de lápis de cera (estaca, com 12 cores sortidas)
01 caixa de pilot grosso, 12 cores
02 rolos de papel toalha
01 fita kraft
01 caneta pilot para retroprojetor 2mm (ponta média) – preta
01 pincel Tigre nº 815 - 10 achatado
01 pote de tinta guache 250 ml – verde
01 pote de tinta acrílica 250 ml – verde
01 placa de E.V.A – verde (favor não trazer a placa enrolada)

 Todo material (exceto material de uso individual destacado) deverá ser
entregue à professora, no dia da Reunião de Pais, encapado e etiquetado com
o nome do(a) aluno(a).
 O MATERIAL DEVE SER TRAZIDO EM SACOLA DESCARTÁVEL, COM
IDENTIFICAÇÃO EXTERNA (NOME E SOBRENOME DO ALUNO).

Convidamos todos os responsáveis para a nossa 1ª reunião:
Dia: 06/02/19 – 4ª feira

Horário:13h

Local: Auditório

INÍCIO DO ANO LETIVO – 2019
11 DE FEVEREIRO – 2ª FEIRA
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