
                 

     3o ANO – 2020 
 

 Srs. Pais ou Responsáveis,  
  Parabéns, pela opção de oferecer ao seu filho uma educação de qualidade. 
A Rede La Salle, presente em quase 80 países, no Brasil, em 9 estados e, no Distrito Federal, 45 

Comunidades Educativas, 6 Centros de Ensino Superior, mais de 47 mil alunos, mais de 5 mil educadores e 
com 112 anos de existência em nosso país, valoriza a participação das famílias em todos os processos de 
aprendizagem.   

 
Algumas orientações: 
 

 O material solicitado no verso desta folha visa a atender as atividades educacionais desenvolvidas ao 
longo do ano letivo.  
 

 Ressaltando o caráter formativo relacionado ao consumo consciente do material, sugerimos que 
reaproveitem o material de 2019 que ainda encontre em boas condições de uso. Dessa forma, é 
possível ajudar o planeta e a economia financeira. 

 

 O material didático do Sistema COC, o material didático do Programa Bilíngue Standfor e o material 
didático Amigavelmente – Inteligência Socioemocional e Autoconhecimento, utilizado por alunos do 
1º ao 5° ano EF, serão comercializados pela empresa A6, através da “Lista de Material Online”. Os 
pais poderão fazer a compra via online, pelo site www.listadematerialonline.com.br , ou no Colégio, 
presencialmente, com os representantes da A6, nas datas agendadas pela empresa: no período de 9 a 
14/12/19, das 8 hs às 18 hs. 

 Para obter mais Informações referentes à forma de aquisição de livros didáticos,  paradidáticos e da 
apostila COC, consulte o site e Facebook do Colégio. 

 

Comunicamos ainda que: 
 
1 - Conforme artigo 90, inciso IV do Regimento Escolar do Estabelecimento, é dever do aluno “apresentar-se 
na ESCOLA, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO”. 
 
2- O uniforme escolar pode ser adquirido no estabelecimento credenciado: Sarracena Confecções – 
Rua: Antônio Blanco, 473 – Vila Costa do Sol – São Carlos – Telefone: (16) 3361.2249. 
 
3 - Uniforme do Ensino Fundamental I – (período de transição) - camiseta: branca e amarela (modelo 
antigo) / amarela (modelo novo);  parte de baixo: azul marinho (liso, sem estampa); calçado: não é permitido 
usar chinelo, rasteirinha, crocs ou similares, durante o horário regular de aula, sendo assim, todos os alunos 
deverão usar tênis. 
 
4 - O material deverá ser entregue no 1º dia de aula, etiquetado com a identificação do aluno, inclusive nos 
lápis e canetinhas, juntamente com a lista de material. 
 
5 - Os(as) alunos(as) receberão a AGENDA LA SALLE  2020 na primeira semana de aula e esta será de uso 
OBRIGATÓRIO durante o ano letivo. 
 

6 - Outros esclarecimentos diretamente no Colégio La Salle ou pelo telefone (16) 2107-5100. 

 

INÍCIO DAS AULAS - 27 DE JANEIRO DE 2020 

SEGUNDA-FEIRA 
 

ATENÇÃO: 05 DE FEVEREIRO DE 2020 - QUARTA - FEIRA - 19H30: 

Reunião de Pais e Mestres, para orientações e entrega da programação 

do ano letivo 2020. 
                

http://www.listadematerialonline.com.br/


                     
 

 
 
 

 
 

 

MATERIAL PARA DISCIPLINAS DIVERSAS 

 03 cadernos tipo brochurão (grandes), com margens   
*capa dura – 96 folhas, na cor desejada  

 Caderno para Oficina de Escrita (manter o usado no 2o ano) 
OBS: Os alunos matriculados em 2020 (alunos novos) deverão trazer 1 caderno 
brochurão para a Oficina de Escrita. 

 gibis e livrinhos (novos ou em bom estado) 

 01 régua plástica de 30 cm. 

 01 tubo de cola do tipo bastão (grande) 

 01 pasta plástica, fina, com elástico (para provas/tarefas/trabalhos)  

 Estojo para uso diário contendo: lápis de cor  - lápis preto nº 02, borracha macia, apontador 
com lixeira. 

 01 mini dicionário com a “nova ortografia” (Editora FTD estará vendendo no colégio) 

MATERIAL PARA ARTE 

 01 caixa de massa de modelar grande de amido 

 01 jaleco de proteção para pintura ou 1 camiseta velha do responsável 

 01 caderno de cartografia  (48 folhas) com margem 

 01 folha de EVA  

 01 tesoura sem ponta 

 01 bloco de papel canson 

MATERIAL PARA EDUCAÇÃO MUSICAL 

 01 flauta doce modelo germânico ( marcas sugeridas Yamaha, Maple ou similar) 

 01 caderno de música grande (manter o caderno usado no 2o ano) 

MATERIAL PARA INGLÊS 

 01 caderno tipo brochurão (grande) com margens, capa dura 48 folhas na cor desejada. 
Poderá ser o mesmo caderno utilizado no ano anterior. 

Livros paradidáticos a serem utilizados pelo 3º ano em 2020. 
 
1º Trimestre                                                         2º Trimestre 
Obra:  “Meu Planeta rima com água”               Obra: “A primavera da Lagarta”                                                   
César Obeid                                                         Ruth Rocha     
Editora: Moderna                                                 Editora: Salamandra 
 
3º Trimestre 
Obra: “O silêncio de Júlia” 
Pierre Coran & Mélanie Florian – tradução Heloísa Prieto 
Editora: FTD 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

LISTA DE MATERIAL  - 2020 
 

 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 

Srs. Pais ou Responsáveis, 
 

Os materiais descritos abaixo são de uso pessoal e deverão ser etiquetados com nome do(a) 
aluno(a) 

Para viabilizar e complementar as atividades desenvolvidas durante o ano letivo de 2020, 
solicitamos os seguintes materiais: 

 


