RELAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAL ESCOLAR 2019

ENSINO FUNDAMENTAL - 3º ANO

Livros didáticos - 2019
LÍNGUA PORTUGUESA: Faça Língua Portuguesa / 3º ano / Bel Assunção
/Christianne Botosso/ Cristiane Boneto / 1ª Edição 2016/ Ed. FTD
ISBN: 7898592135469
REDAÇÃO- Caderno de Produção Textual do Colégio La Salle Núcleo
Bandeirante. adquirir na papelaria Risk.
MATEMÁTICA: Faça Matemática – Saber / 3º ano / Katia Smole/Maria
Ignez/ Vlademir Marim / 1ª Edição 2016 / Ed. FTD / ISBN: 7898592135360
CIÊNCIAS: Faça Ciências 3 / Geslie Coelho / 1ª Edição 2016 / Ed. FTD
/ISBN: 7898592135216
HISTÓRIA: Faça História 3 / Ana Lúcia Lana Nemi / 1ª Edição 2016 / Ed.
FTD ISBN: 7898592135308

GEOGRAFIA: Faça Geografia 3 / Silas Martins Junqueira / Ed. FTD / 1ª
Edição 2016 / ISBN: 7898592135261
INGLÊS: Brick by Brick – 3 Standfor/FTD (ISBN9788596010108)
ED. RELIGIOSA : Diálogo Inter- religioso 3 / Heloisa Silva de Carvalho/
Jorge Silvino da Cunha Neto / 1ª edição 2017 / Ed. FTD /
ISBN: 9788596009928
ARTE: Faça 3º ano/Ferrari, Solange dos Santos Utuari/ Ed. FTD/ 1ª ed/
ISBN : 9788596015660
DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA: Dicionário atualizado de acordo
com a revisão ortográfica. Sugestão: FTD
EDUCAÇÃO FINANCEIRA: O menino do DinheiroNum mundo
sustentável/ Domingos Reinaldo/Ed DSOP/ ISBN: 978-85-8276-022-2-

Livros de literatura

Pode ser depois? Sônia Barros FTD

Frederico Godofredo/ Liana Leão e Márcia Széliga / Editora
Elementar

Obax / André Neves / Brinque Book
Taxa de R$ 75,00 Projeto Super Escritores para adquirir o livro produzido ao longo do ano pelos estudantes e ao final o mesmo em uma culminância
autografará e entrega a sua família.
Materiais que ficam na mochila
02 cadernos grandes capa dura / 96 folhas / brochura (Língua Portuguesa ,
01 estojo com lápis preto, borracha branca, apontador de caixinha, tesoura
Nat. e Sociedade e Matemática)
sem ponta (com o nome gravado), tubo de cola branca (90g),
04 caderno grande capa dura / 48 folhas / brochura ( Ciências, História,
01 estojo de canetinha hidrocor ponta fina (12 un.)
Geografia e Inglês )
01 caixa de lápis de cor grande (12 un.)
01 caderno de desenho capa dura / A4 folha grossa / Universitário / 40
01 caixa de gizão de cera (12 un.)
folhas / espiral horizontal (Artes)
01 saquinho de material dourado
01 pasta de plástico com grampo (sem plásticos)
01 régua 30 cm
01 pasta fina (de plástico) com elástico
01 garrafinha para água
Os itens acima devem conter a identificação do aluno. Este material deve ser reposto pela família ao longo do ano, se necessário. Cadernos e livros
devem ser encapados com plástico transparente e etiquetados. O uniforme escolar também deve ser identificado com o nome completo do aluno. A
agenda escolar é de uso diário obrigatório.
Materiais que ficam na sala
01 bloco criativo - 32 folhas grossas (235x325mm)
01 espiral (médio)
01 bloco de papel A3 (140g/m2 - 297x420mm)
01 espiral (fino)
01 bloco de papel A4
01 Kit Origami Sem Segredos
01 caixa de massa de modelar (12 un.)
100 folhas de papel sulfite colorido (215x315mm)
01 pincel chato (nº 08)
01 pasta catalogo com 100 plásticos
Os itens acima devem conter a identificação do aluno. Esse material deve ser entregue em sacola identificada com o nome completo do aluno.
Materiais de uso coletivo (kit)
01 folha de papel crepom (verde)
01 tubo de cola com gliter
01 folha de cartolina laminada (prata)
01 tubo de cola de EVA
01 folha de cartolina dupla face (verde)
02 tubos de cola colorida com gliter
01 folha de papel cartão (vermelho)
01 pote de gliter
01 marcador para tecido
01 pote pequeno de tinta acrílica (verde)
04 folhas de EVA (verde)
01 pote de tinta guache 250ml (vermelha)
03 folha de EVA Plush (verde)
02 rolos de fita adesiva larga
02 metros de plástico adesivo transparente
01 fita de empacotamento (papel) 38mm x 50mm
05 metros de TNT amarelo (inteiro)
01 pacote de palito de picolé (verde)







Pensando em melhor atendê-lo, as papelarias disponibilizarão uma taxa fixa para o kit coletivo. Quem aderir a esta modalidade de compra não precisará se preocupar com a
entrega desses materiais, pois eles serão encaminhados diretamente para a escola. Os kits poderão ser adquiridos na Papelaria Florida e Risk
Orientações para quem aderir à compra do kit: entregar o comprovante de compra no mesmo dia da entrega do material de sala, não se esquecendo de fazer constar o nome
completo da criança.
Orientações para quem não aderir à compra do kit: os materiais devem ser entregues em sacola distinta da usada para o material que fica na sala, mas também identificada com o
nome do aluno.
A entrega do material deve ser feita no ginásio da escola, no dia 24 e 25 de janeiro, das 08h às 11h30min ou das 14h às 17h30min.
Obs.: Enviar os cadernos na primeira semana para fazermos as contra- capas.
Uniforme Escolar - La Salle Store localizada no Colégio La Salle Núcleo Bandeirante ou em nossa Loja online: www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle/

Atenção: A entrega dos materiais na data agendada é de fundamental importância para nossa organização, bem como, para a professora destinar a devida atenção
aos familiares e alunos no primeiro dia de aula. Alertamos que ocorrerá grande tempo de espera para entrega tardia, pois a mesma estará sujeita a disponibilidade
de um funcionário para a conferencia, pois não serão recebidos em nenhuma hipótese em sala de aula. O Plano de Execução das listas de Materiais está disponível
na Secretaria Escolar e no sitel do Colégio La Salle Núcleo Bandeirante - (61)3552-1494.

