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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019
















3 cadernos universitários de 96 folhas com capa dura (aula,

1 estojo
tema e rascunho)

1 conjunto de canetinha hidrocor
1 caderno pequeno, 96 folhas, com espiral (Inglês)

1 cola bastão (grande)
2 lápis pretos

1 cola líquida
Sugestão:
1 tesoura escolar sem ponta para uso individual

1 pasta de elástico
Materiais
BIC
2 borrachas

2 gibis
1 régua plástica de 30cm
2 revistas para recortes (solicitamos que retirem gravuras que contém violência e fotos sensuais)
1 apontador (com reserva)
1 caixa de lápis de cor para uso em sala de aula
2 canetas marca texto
1 Jaleco de manga longa para as práticas experimentais com a logo da escola e nome do aluno (laboratório de ciências)
1 caderno de produção textual
1 Minidicionário de Inglês
1 Minidicionário da Língua Portuguesa - de acordo com a Nova Ortografia
1 toalha para utilizar na mesa no momento do lanche.

MATERIAIS PARA ARTE PARA USO INDIVIDUAL










1 lápis preto (comum)
1 apontador
1 cola bastão grande
1 borracha macias
1 tesoura sem ponta
1 tubo de cola líquida
Todo material deverá ser identificado com nome, sobrenome e a turma do aluno.
Ao longo do ano letivo, será solicitada, com antecedência, a compra de: materiais diversificados para as atividades.

LIVROS
Matemática: Faça! A conquista -3ºano – Autores: José Ruy Giovanni / José Ruy Giovanni Júnior – Editora FTD
Português: Faça! Língua Portuguesa-3º ano Autores: Bel Assunção Azevedo/ Christianne Botosso/Cristiane Boneto de Almeida –
Editora FTD
Inglês: Brick by Brick 3 – Autores: Hilani Mercadante e Viviane Kirmeliene– Editora Standfor/FTD Educação.
Projeto de Vida: Empreendedorismo e Projeto de Vida – 3º ano do ensino fundamental. Leo Fraiman. Editora FTD.
IPC – Inovação do Pensamento Criativo (robótica) - Venda do material na escola: 25 a 28 de fevereiro, 01, 07 e 08 de março
Os livros de literatura serão solicitados no início de cada trimestre, que deverão ser adquiridos individualmente e em tempo hábil
previsto pela Escola. A aquisição individual tem como objetivo proporcionar ao aluno o tempo adequado para realizar a leitura,
aprofundar o assunto e desenvolver as atividades com maior qualidade.
Adquira seus materiais em condições especiais também no site FTDcomvoce.com.br, para mais comodidade e segurança em suas
compras.
OBSERVAÇÕES
1- Colocar nome em todos os materiais.
2- No primeiro dia de aula a professora encaminhará um cronograma para a entrega dos materiais coletivos.
3- Os materiais acima solicitados deverão ser repostos mediante a necessidade.
4- A taxa de material cobrada no ato da matrícula se destina exclusivamente para aquisição de material para uso do aluno na Escola.
5- Não será permitido o uso de pasta fichário.
6- Os livros começarão a ser utilizados a partir do dia 11/03/2019
7- Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais.
OS MATERIAIS PODEM SER ENCONTRADOS:

LIVRARIA E PAPELARIA CEPAL: Rua Vigário José Inácio, 288/ Centro. Tel: 3226-8287 Tele-vendas: 3227-0053/ Av. Otto Niemeyer, 2324/
Tristeza. Tel: 3094-0885/ Av. Otto Niemeyer, 2727 - Loja 03/Cavalhada. Tel. 3086-3450/ Av. da Azenha, 1154/Azenha. Tel: 30858755
LIVRARIA PLIMQUE - Av. Teresópolis, 2908 – Tel: 3336-8289/3336-1740
LIVRARIAS KAÇULA – Rua Rodrigues da Fonseca,1518 - Fone:3246-97-56/ Av. Cavalhada, 2566 - Fone: 3247-16-55/ Av. Icaraí, 1340 - Fone:
3249-12-24/ Avenida Andradas, 736 - Fone: 3228-67-62

