UNIDADE CIDADE NOVA

3o ANO – 2019
Lista de Material

MANTER NA PASTA OU MOCHILA:

















1 agenda do Sistema Logosófico de Educação (a ser fornecida pelo colégio)

1 mochila ou pasta para transportar material escolar
1 merendeira de material firme e 1 guardanapo de pano (para quem não é do lanche coletivo)
1 estojo escolar

1 caixa de lápis de cor, grande, com 12 unidades
2 lápis pretos, número 2 (não pode ser lapiseira)
2 borrachas macias

1 garrafinha de água

1 tubo de cola em bastão

1 apontador com depósito

1 tesoura média, sem ponta, com o nome gravado
1 régua de 30 cm, transparente e de acrílico
1 estojo de canetinhas ponta grossa
1 caneta marca-texto

1 pasta de plástico, tamanho ofício, com elástico

Obs.: Trazer esse material diariamente na mochila e, se necessário, repô-lo no decorrer do ano letivo.

TRAZER NO DIA DA ENTREGA DOS MATERIAIS:













1 pasta preta fina com 30 plásticos (arquivo de provas)

4 pastas de plástico, com grampo para arquivar o material impresso (1 para cada disciplina)
1 caderno pequeno de capa dura para registros ortográficos. (Somente para novatos)

1 caderno pequeno de capa dura para registro de experiências (Somente para novatos)
4 cadernos pautados, tamanho ofício, tipo brochurão, com 60 folhas.
1 bloco pautado , tamanho ofício

1 jogo de material dourado (madeira) individual (pode ser o do ano passado)
1 tubo de cola em bastão

Verde-claro – azul-escuro – terra – rosa – amarelo

1 pote de tinta guache 250 ml na cor assinalada: laranja – vermelho – azul – verde – preto – branco
1 jogo pedagógico para faixa etária (Fatos fundamentais, ortografia ou de estratégias)
2 gibis (Turma da Mônica)

Matemática:
“Coleção Aprender Juntos ” de acordo com a BNCC – Livro 3 – Roberta Taboada e Angela Leite – Editora SM.
História:



“Coleção Aprender Juntos” de acordo com a BNCC – Livro 3 – Raquel dos Santos Funari e Mônica Lungov –
Editora SM.

Geografia:



“Coleção Aprender Juntos” de acordo com a BNCC – Livro 3 – Leda Leonardo da Silva – Editora SM.

Língua Portuguesa:



Coleção Aprender Juntos” de acordo com a BNCC – Livro 3 – Cícero de Oliveira Silvae e Elizabeth Gavioli de
Oliveira Silva – Editora SM.

Ciências:

 1 caderno pautado, tamanho ofício, tipo brochurão, com 60 folhas. (somente para os novatos)
 Porta Aberta – 3.º Ano – Angela Gil e Sueli Fanizzi – Editora FTD – 1.ª Edição / 2014 – Edição Renovada
Um dos dicionários abaixo (nova edição, conforme novo acordo ortográfico):





Minidicionário da Ruth Rocha – Editora Scipione
Minidicionário Luft – Editora Ática
Dicionário Didático – Editora SM

Literatura:






A história de cada um – Juciara Rodrigues –
Editora Scipione

Nico e Anita e as aventuras no Rio Ariranha –
Sérgio Lorenzet (Editora AASLE - Associação
de Apoio ao Sistema Logosófico de Educação
(a ser adquirido exclusivamente na tesouraria do
Colégio em 2018)







Dicionário Silveira Bueno – Editora FTD
Minidicionário Aurélio – Editora Positivo

As Razões do Coração – Maria da Glória Castro –
Editora do Brasil
Um dono para Buscapé – Giselda Laporta
Nicolelis – Ed. Moderna
Do campo à mesa – O caminho dos alimentos –
Teddychu – Ed. Moderna

Pedro compra tudo (e Aninha dá recados) –
Maria Lourdes Coelho – Editora Cortez

Inglês:



Livro Didático: Kid’s web 3 – Second Edition – Ed. Richmond

Obs.: Etiquetar livro didático e paradidático.
Informática:



1 DVD virgem com etiqueta, contendo nome e turma do aluno.

Artes Visuais:







1 pasta com elástico com aba – A3 de polipropileno tamanho 450x325 mm – transparente.
1 pincel 816/14

3 tubos de tinta ACRÍLICA nas cores assinaladas:

Verde-claro – azul-escuro – azul-claro – terra – rosa – amarelo
laranja – vermelho – azul – preto – branco –lilás – roxo

1 tela para pintura, tamanho 30x40 cm com o nome e a turma do aluno marcado – FAVOR COLOCAR A
TELA DENTRO DA PASTA

1 avental de brim azul com nome marcado (opcional) – manter na mochila

IMPORTANTE:
1. Pedimos aos pais para trazerem o material completo, pois facilitará o trabalho a ser realizado com as crianças,
desde o primeiro dia. Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno.
2. É imprescindível o uso do uniforme oficial do Colégio.

Entrega dos materiais: 1.º / fevereiro
Horário: 7h às 11h
Início das aulas: 4 / fevereiro

