LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021
3º ano do Ensino Fundamental
UM ESTOJO CONTENDO
✔
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02 lápis pretos nº 2 – sextavado ou triangular;
01 borracha super soft;
01 apontador com depósito;
01 tesoura sem ponta, com o nome gravado;
01 tubo de cola branca;
02 tubos de cola bastão pequeno;
01 jogo de canetas hidrográficas com 12 cores;
01 caixa de lápis de cor com 12 unidades – Ecolápis de Caras e Cores 12+3;
01 régua de 15 centímetros;
01 marca texto.

Obs.:
1. Todo material do estojo deverá estar com o nome do(a) aluno(a) e reposto,
durante o ano, conforme a necessidade;
2. Lembramos que não é permitido o uso de lapiseira, corretivo e caneta
esferográfica.
MATERIAL DE USO PESSOAL
✔ 01 caderno universitário brochura pautado com 96 folhas, capa dura na cor
amarela, para Alemão;
✔ 01 caderno universitário brochura pautado com 96 folhas, capa dura na cor
azul para atividades;
✔ 01 caderno universitário brochura pautado com 96 folhas, capa dura na cor
verde para Inglês;
✔ 01 pasta plástica com abas, fina, tamanho oficio, na cor azul, para Atividades e
Lições de casa;
✔ 01 pasta azul com presilha contendo 20 plásticos (plástico grosso) para arquivar
as avaliações. Por favor, enviar a pasta montada com os plásticos.
MATERIAL DE ARTE USO INDIVIDUAL
- 01 pacote de saco plástico com fecho hermético 17x24 ou 10x15;
- 01 pacote de massa biscuit ou porcelana fria, 85 gramas.

Sugestão de cores: vermelho, amarelo, branco ou creme, verde, azul, laranja ou
preto.
- 01 folha de EVA de qualquer cor.
- 01 pacote de papel para dobradura 15x15;
MÚSICA
Livro: Método: Sopro Novo Yamaha (caderno de flauta doce)
Editora: Irmãos Vitale
✔ 01 pasta preta com 20 plásticos transparentes;
✔ 01 flauta doce soprano Yamaha, germânica.
LÍNGUA PORTUGUESA
Livro: Projeto Ápis Língua Portuguesa 3º ano (Livro Didático + Caderno de Atividades +
Caderno Divertido)
Autor:Ana Trinconi, Terezinha Bertin, Vera Marchesi
Editora: Ática
Edição: 4a /2020
ISBN: 9788508195329
LITERATURA
Livro: Doroteia, a centopeia.
Autora: Ana Maria Machado
Editora: Salamandra.
Livro: A Melhor Motorista do Mundo
Autor: António Mota
Editora: Leya
MATEMÁTICA
Livro: Projeto Ápis Matemática 3º ano ( Livro Didático + Caderno de Atividades +
Caderno Divertido)
Autor:Luiz Roberto Dante
Editora: Ática
Edição: 4a /2020
ISBN: 9788508195725

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Livro: Ganhei um dinheirinho. O que posso fazer com ele?
Autora: Cássia D’Aquino
Editora: Moderna
CIÊNCIAS NATURAIS
Livro: Projeto Ápis Ciências 3º ano (Livro Didático + Caderno de Atividades + Caderno
Divertido)
Autor: Rogério Nigro
Editora: Ática
Edição: 4a /2020
ISBN:9788508195428
HISTÓRIA
Livro: Projeto Ápis História 3º ano (Livro Didático + Caderno de Atividades + Caderno
Divertido)
Autor:Maria Elena Simielli e Anna Maria Charlier
Editora: Ática
Edição: 4a /2020
ISBN:9788508195626
GEOGRAFIA
Livro: Projeto Ápis Geografia 3º ano (Livro Didático + Caderno de Atividades + Caderno
Divertido)
Autor:Maria Elena Simielli
Editora: Ática
Edição: 4a /2020
ISBN: 9788508195527
ALEMÃO
Livros: Paul, Lisa und Co. Kursbuch und Arbeitsbuch - Starter
Editora: Huber
ISBN: 9783190015597 e 9783190115594
Devido à pandemia, não teremos o plantão de vendas físico nas dependências do colégio.
Os livros de alemão poderão ser adquiridos na Loja Virtual da Livraria Bahnhof Didática com os
descontos habituais, a partir 18 de janeiro de 2021 (prazo de importação - sujeito a alteração).
https://www.bahnhofdidatica.com.br/ Dúvidas: loja@bahnhofdidatica.com.br
Whatsapp: 55 11 97220-4224 / Tel: 55 11 4330-4224 / 55 11 4941-1478
Código de 25% desconto: G78XY76LZ

INGLÊS
Livro: Super Seek and Find Students – Book Digital Pack 3
Autoras: Lucy Crichton e Sarah Elizabeth Sprague
Editora: Macmillan
ISBN: 9786685734522
OBSERVAÇÕES GERAIS
✔ Todos os livros deverão ser etiquetados com nome e ano do aluno e
encapados, se necessário, com contact transparente;
✔ Os cadernos deverão estar etiquetados com nome/ano;
✔ O material escolar, lancheira, mochila de natação e uniformes (escolar e de
natação) deverão estar marcados com o nome e ano do(a) aluno(a);
✔ No 1º semestre será cobrada uma taxa única referente às fotocópias de
exercícios e outra taxa para os livros da biblioteca de classe, se de acordo com
os protocolos de segurança os mesmos forem liberados;
✔ Forneceremos no início do ano letivo, a agenda personalizada do Colégio, que
será o veículo de comunicação entre família e escola, portanto, o seu uso é
diário e obrigatório;
✔ O início das aulas para o 3º ano do Ensino Fundamental está previsto para o
dia 26 de janeiro de 2021 (3ª feira);
✔ A reunião de pais, professores e a coordenação será marcada posteriormente.

ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR
Será agendada em momento oportuno.

Obs.: A recepção não está autorizada a receber o material escolar. Em caso de dúvida,
por favor, falar com a coordenação.

