Lista de material de uso individual – ano letivo 2018

3º ano
Material de uso diário:
O material de uso diário deve ser marcado com o nome da criança e deve ser trazido diariamente para a escola.
• kit de escovação contendo: 01 escova de dente e 01 creme dental (somente para crianças que almoçam e/ou
jantam na escola);
• 01 garrafinha para água - tipo squeeze;
• 01 copo de plástico para suco.
Estojos:
Os estojos e acessórios neles contidos devem ser marcados com o nome da criança e trazidos diariamente para a escola.
É importante manter os estojos sempre completos, até o final do ano, contendo:
99 04 lápis - 2B/ Nº 2 - (Maped, BIC, Giotto, Tris ou Wopex);
99 02 borrachas plásticas brancas grandes (Faber Castell, Maped, Polymer ou Pentel);
99 01 apontador com depósito (BIC ou Maped);
99 01 tesoura sem ponta com nome gravado (Tramontina, Mundial ou Maped);
99 01 cola em bastão grande (Pritt, Scotch, Maped ou Giotto);
99 01 caixa de lápis de cor grande com 24 unidades (BIC, Giotto Supermina 3,8 mm ou Maped);
99 01 caneta marca texto;
99 01 conjunto com 4 canetas esferográficas coloridas.
01 régua de 30 cm (dura).
01 conjunto com 12 canetinhas hidrocor em estojo separado.
Português:
• Livro didático: Marcha Criança, Língua Portuguesa - 3º ano. Maria Teresa. Maria Elisabete. Armando.Coelho.;12ª
ed. Editora Scipione, 2015;
• Gramática: Marcha Criança, Gramática - 3º ano. Maria Teresa. Maria Elisabete. Armando Coelho. 2ª ed. Editora  
Scipione, 2016;
• Livro paradidático: Emília no País da Gramática. Monteiro Lobato. Edição Comentada. Editora Globinho;
• Livro: Os Lusíadas. Camões. Coleção L&pm Pocket. Edição comentada por Jane Tutikian.Editora L&PM;
• 01 pequeno dicionário Houaiss da Língua Portuguesa - Editora Moderna;
• 01 caderno universitário capa dura - 1 matéria - 96 folhas;
• 01 pacote de papel chamequinho A4 creme com 100 folhas.
Redação:
• 01 caderno de caligrafia universitário - capa dura - 96 folhas (sugestão: Spiral -  linhas sem preenchimento colorido
ou outro modelo de caderno de caligrafia).
Literatura: (Os livros deverão ser enviados à escola apenas no início da etapa correspondente)
99 1ª e 2ª Etapas: Livro: Reinações de Narizinho. Volume único. Biblioteca azul. Monteiro Lobato. Editora Globinho;
99 3ª Etapa: Apostila de Textos Clássicos (fornecida pela escola).
Geografia/História:
• 01 caderno universitário capa dura - 1 matéria - 96 folhas;
• Livro paradidático: Geografia de Dona Benta. Monteiro Lobato. Edição Comentada. Editora Globinho.
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Matemática:
• Livro didático: Marcha Criança, Matemática - 3º ano. Maria Teresa. Maria Elisabete Armando Coelho. 12ª ed.
Editora Scipione, 2015;
• Livro paradidático: Aritmética da Emília. Monteiro Lobato. Edição Comentada. Editora Globinho;
• 01 caderno universitário capa dura - 1 matéria - 96 folhas.
Ciências:
• Livro didático: Marcha Criança, Ciências - 3º ano. Maria Teresa. Maria Elisabete. Armando Coelho. 13ª ed. Editora
Scipione, 2015;
• Livro paradidático: A Reforma da Natureza. Monteiro Lobato. Edição Comentada. Editora Globinho;
• 01 caderno universitário capa dura - 1 matéria - 96 folhas;
• 01 jaleco manga curta identificado com o nome da criança.
Inglês:
• Livro didático: Kids 2 & Kids 3 (3º Ano): SuperMinds 2 (Cultura Inglesa);
O material é fornecido pela distribuidora YNCA e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2018. Nos casos em que houver pack 2, será entregue em Agosto/2018
e o valor seguirá no boleto de setembro/2018;
• 01 caderno universitário capa dura - 1 matéria - 96 folhas;
• Livros literários:
1º semestre

•
•

Peter Rabbit and the angry owl (Ladybird Readers) - ISBN 978-0-241-28369-1
The town mouse and the country mouse (Hub Fairy Tales) - ISBN 978-85-8076-314-0

2º semestre

•
•

The emperor’s new clothes (Usborne English Readers) - ISBN 978-1-4749-2460-3
Sly fox and red hen (Ladybird Readers) - ISBN 978-0-241-25443-1

Sugestão  para compra dos livros literários de inglês:
SBS Livraria Internacional
(31) 3422-3040
www.sbs.com.br
Artes Livres:
• 01 caderno pautado, espiral, (pequeno 140 mm x 200 mm), 48 folhas;
• 01 caderno de desenho Canson - capa dura (Meu 1º Canson);
• 03 lápis 6B - para desenho (Faber Castell);
• 02 colas bastão 40g (Pritt ou Giotto);
• 04 folhas de papel celofane de cores diferentes;
• 01 pincel chato nº 0;
• 01 avental ou jaleco plastificado;
• 01 pacote de papel decorado A4 -180 g - 20 folhas;
• 02 folhas de EVA com glitter - (exceto preto, branco e rosa);
• 01 tela painel para pintura 30 x 40 cm;
• 01 caixa de tinta guache 15 ml c/12 cores (Acrilex, Faber Castell ou Play Doh);
• 01 pacote de papel dobradura Origami quadrado;
• 01 pacote de papel sulfite 60 Kg - Tamanho A4 - 180 g - 50 folhas.
Obs: Todos os livros e cadernos devem ser encapados. Todo material deve ser identificado com o nome da criança.
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