LISTA DE MATERIAL – 2019
3rd Grade
04 cadernos brochura, capa dura, vermelho, tamanho universitário, com 96 folhas
01 caderno de Caligrafia Brochurão, vermelho, capa dura, 48 folhas, 275mm X 200mm, código
2550, Tamoio
01 caderno de capa dura, tamanho universitário, quadriculado com 100 folhas (quadrados 1cm X
1cm)
1 caderno de desenho com 100 folhas
12 lápis grafites nº 2 (não mandar lapiseira!)
04 borrachas brancas
02 apontadores com depósito
02 canetas marca texto
02 canetas esferográficas na cor azul
01 caneta esferográfica colorida para correção
1 estojo escolar com zíper
1 caixa de lápis de cor de 12 cores (preferencialmente aquarelável Faber Castell)
1 jogo de canetinhas hidrocor finas (preferencialmente Faber Castell)
01 jogo de gizes de cera finos 12 cores c/regulagem de ponta
01 régua com 30 cm em acrílico transparente (translúcido)
01 tubo de cola branca 90g
08 colas bastão grande
01 tesoura escolar sem ponta. (Se a criança for canhota, comprar tesoura específica)
01 pasta polionda vermelha de 5 cm
01 pasta polionda vermelha de 1 cm
3 gibis
01minidicionário Houaiss de Língua Portuguesa
01 camiseta velha, tamanho adulto para as aulas de Arte.
01 toalha para enxugar as mãos, que será trocada semanalmente
01 nécessaire com escova de dente e creme dental, apenas para os alunos que
frequentarão o período integral.
PROJETO BURITI PLUS 3/ EDITORA MODERNA (1ª Edição)
• História – ISBN: 9788516113056
• Geografia – ISBN: 9788516112974
PORTUGUÊS:
Projeto Ápis - Português 3ºano ISBN: 9788508184682 - EDITORA ATICA
MATEMÁTICA:
Projeto Ápis – Matemática 3ºano ISBN: 9788508184781 – EDITORA ATICA
INGLÊS
Compass (Richmond) – Level 3
Language Log – ISBN: 97860706114897
Vocabulary and Grammar Log – ISBN: 9786070614842
English Project – 1st grade: Brasil Canadá
Este livro estará disponível para a venda na secretaria da escola.

CIÊNCIAS:
Cambridge Primary Science – Book 3
Learners Book 1 – ISBN: 9781107611412
Activity Book 1 – ISBN: 9781107611450
LIVRO PARADIDÁTICO – 1º bimestre:
Listening to My Body
Author: Gabi Garcia
OBSERVAÇÕES:
O material deverá estar identificado com o nome da criança e, preferencialmente, ser
entregue na secretaria da escola no dia 24/01/19, quinta-feira, à Rua Airosa Galvão n⁰127.
Lembramos que os livros e os cadernos deverão estar encapados com contact transparente.
O uso do uniforme é obrigatório e esse também deverá estar identificado com o nome da
criança, principalmente, os agasalhos.

