MATERIAL DE SALA
Colocar em sacola separada e identificada.
















01 tesoura sem ponta (trazer do ano anterior)
01 prancheta simples (trazer do ano anterior)
01 régua 30 cm (trazer do ano anterior)
01 garrafa para água (personalizado)
01 conjunto de lápis de cor (12 cores)
01 conjunto de hidrocor (12 cores)
01 tubo de cola de silicone líquido (100ml)
04 lápis (preto) nº 02
01 apontador
02 borrachas brancas
04 classificadores tipo rápido (plástico): 01 verde, 01 azul, 01 amarelo e 01 vermelho
01 agenda escolar simples de folha inteira (sem ilustrações nas folhas)
01 caderno (espiral) tamanho ofício para 1 matéria – (sem ilustrações nas folhas)
01 caderno (espiral) tamanho ofício para 1 matéria – (sem ilustrações nas folhas)
01 pacote de papel criativo colorido (A4)

MATERIAL PESSOAL
Este material será conferido e mantido no estojo pessoal do aluno.
01 estojo com:
 02 canetas marca-texto (cores diferentes)
 01 cola bastão
 01 tesoura sem ponta inox (com nome gravado)
 01 borracha branca
 01 apontador
 01 lapiseira com grafite 0,9 mm
 01 embalagem de minas para grafite 0,9 mm
 01 conjunto de lápis de cor
 01 conjunto de hidrocor

01 nécessaire com:
 01 creme dental (com nome gravado)
 01 fio dental
 01 escova de dente com estojo protetor
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MATERIAL ESCOLAR / 2018

 LITERATURA
PIPI MEIALONGA
Autora: Astrid Lindgren
Editora: Companhia das Letrinhas
COMEÇAR TUDO DE NOVO
Autora: Fanny Abramovich
Editora: Atual
BISA BIA BISA BEL
Autora: Ana Maria Machado
Editora: Salamandra
CULTURA DA TERRA
Autor: Ricardo Azevedo
Editora: Moderna
HISTÓRIAS AFRICANAS
Autora: Ana Maria machado
Editora: FTD
OBS: Esse livro irá repertoriar o projeto de Ciências Sociais
MEMÓRIA DAS PALAVRAS INDÍGENAS
Autor: Luís Donisete Benzi Grupioni
Editora: Globo

01 DICIONÁRIO
Saraiva Infantil De A a Z: Dicionário da Língua Portuguesa Ilustrado
Editora: Saraiva
OBSERVAÇÕES:
 Livros, cadernos e pastas deverão estar marcados com o nome e série do aluno (escrito em letra de
forma).
 Sugerimos que as etiquetas dos livros sejam colocadas externamente favorecendo, assim, a
identificação.
 Os materiais individuais da nécessaire e do estojo devem ser devidamente personalizados e
renovados de acordo com a necessidade de cada criança.
 Sugerimos simplicidade na aquisição de todo material.
 O material de sala, o de artes visuais, o de culinária, o de música e o de computação devem ser
colocados em embalagens separadas, devidamente identificadas.
 Sugerimos que todo o material solicitado seja entregue no início do ano letivo (na sala do aluno).

05 revistas em quadrinhos

MATEMÁTICA
PROJETO PRESENTE - 3º ano

COMPUTAÇÃO
Colocar em sacola separada e identificada:
01 Pen drive (mínimo de 1 giga)
OBS: Trazer do ano anterior

Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani
Editora: Moderna

ATIVIDADES AQUÁTICAS
CIÊNCIAS NATURAIS
CTC, MINERAIS, ROCHAS E SOLOS, Instituto Abramundo (este projeto será adquirido na secretaria da escola)
CTC, AMBIENTE, CLIMA E VIDA, Instituto Abramundo (este projeto será adquirido na secretaria da escola)

 CIÊNCIAS SOCIAIS
ATLAS GEOGRÁFICO MUNDIAL - COM O BRASIL EM DESTAQUE
Autores: Antonio Guerra, Heinrich Hasenack e Adalberto Scortegagna
Editora: Fundamento (Obs: capa azul)
TIA CIATA E UM SONHO DE MENINA
Coleção – Eu vim da Bahia
Autor: Lena Lois
Editora: Caramurê Publicações

INGLÊS
Incredible English # 2 (2nd edition)
Class Book e Activity Book
Autora: Sarah Phillips
Editora: Oxford
01 classificador transparente (com elástico)
01 classificador transparente (tipo rápido)
Book swap – vide anexo

CULINÁRIA
Colocar em sacola separada e identificada:
01 classificador transparente (com elástico)
LIVRO DE RECEITA
FEED OUR SMALL WORLD (A COOKBOOK FOR KIDS)
Disney Press – New York

 01 touca
 maiô ou sunga
 01 toalha
 01 pente ou escova de cabelo
OBS: Trazer em uma sacola separada, nos dias da aula de Atividade Aquática (o horário da aula será informado
na primeira semana de aula).

ARTES VISUAIS
Colocar em sacola separada e identificada:












01 caixa de lápis de cor
01 caixa de hidrocor
01 caixa de giz de cera (grande)
01 apontador simples
01 borracha branca
01 tesoura sem ponta - inox (identificada)
01 jogo de aquarela
01 lápis 6B de desenho
01 bloco de desenho – 180G/m2 – A3 (com 20 folhas)
01 cola de silicone
01 tela (50 x 50)

