
 

LIVROS 2019 – 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
1) Língua Portuguesa -  Faça! Língua Portuguesa – 3° ano (Ed. 2016) – Bel Assunção Azevedo, Christianne Botosso e Cristiane Boneto - FTD. 

- Dicionário da Língua Portuguesa - todos os dicionários deverão estar com reforma ortográfica incorporadas. 
- Caderno de Produção Textual do Colégio La Salle Brasília – disponível na Papelaria Risk. 
- Caderno Pedagógico / Tarjado Colégio La Salle Brasília – disponível na Papelaria Risk. 

2) Matemática – Faça! Matemática – 3° ano – A conquista (Edição 2016) -  José Ruy Giovanni e José Ruy Giovanni Jr. – FTD. 

3) Ciências –  Faça! Ciências – 3° ano (Edição 2016) – Geslie Coelho – FTD. 

4) Geografia – Faça! Geografia 3° ano (Edição 2016) – Silas Martins Junqueira - FTD. 

5) História – Faça! História 3° ano (Edição 2016) – Ana Nemi - FTD. 

6) Inglês – Brick by Brick 3 (Edição 2017) – Hilani Mercadante e Viviane Kirmeliene - StandFor. 

7) Ensino Religioso- Diálogo Inter-religioso 3 (1° edição – 2017) - Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto – FTD. 

8) Arte -  Mundo Melhor – Arte – 3° ano – Bellusci Simone – São Paulo 2013 (1° edição) – Editora: FTD. 

LIVROS LITERÁRIOS 

 01 Pedro Carteiro – Beatrix Potter – Editora: Companhia das Letrinhas. 

 01 Flávia e o bolo de chocolate – Míriam Leitão – Editora: Rocco. 

 01 Malala e seu lápis mágico – Tradução: Lígia Azevedo – Editora: Companhia das Letrinhas. 

 02 Gibis (Turma da Mônica). 

 Taxa do Projeto Literário: R$ 70,00 (com vencimento até o dia 10/04/2019 – Tesouraria do Colégio). 

MATERIAL INDIVIDUAL 

 01 Caderno Brochurão (capa dura) – 96 folhas (Português). 

 01 Caderno Brochurão 28 X 20 – Quadriculado 1cm X 1cm - 96 folhas – Tamanho grande (Matemática). 

 02 Cadernos Brochurão (capa dura) – 48 folhas (Ciências; Geografia/ História). 

 01 Caderno Brochurão – 48 folhas (capa dura – Inglês – pode-se aproveitar o do ano anterior). 

 01 Caderno meia pauta para música (pode-se aproveitar o do ano anterior). 

 01 Pasta com elástico identificada (tamanho A4). 

 01 Estojo completo: lápis de escrever, borracha, tesoura, apontador, marca-texto e régua transparente – 30cm (todos identificados) – manter 
na mochila. 

 01 Caixa de lápis de cor com 24 cores. 

 01 Saquinho com material dourado (individual) identificar cada peça em casa. 

 01 Pacote de canetinhas. 

 01 Pasta com plásticos – 50 unidades (para registro literário - pode-se usar a do ano anterior). 

MATERIAL DE ARTE – USO EM SALA 

 01 Caixa de massa de modelar. 

 02 Papéis crepons (cores variadas). 

 01 Fita crepe marrom – Tape – Cinta – Papel – 25X50. 

 01 Bloco de papel sulfite A4 – colorido. 

 01 Bloco coleção textura visual, 3 estampas, 36 folhas, 7 cores, 230mm x 320mm, 180g/m². 

 01 Pacote de folha almaço. 

 01 Tinta acrílica brilhante- 250 ml – qualquer cor. 

 02 Tubos de cola branca – 90g. 

 01 Caixa de giz pastel oleoso (12 cores). 

 02 Tubos de cola bastão grandes. 

 01 Bloco Criativo A3. 

 01 Bloco criativo A4 (235 x 325 mm). 

 01 Caixa de giz de cera grande. 

 01 Cartela de etiqueta de bolinha (qualquer cor). 

 01 Caneta retroprojetor preta (ponta média). 

 01 Fita de cetim fina (qualquer cor). 

 01 Bloco de folha quadriculada 1cm x 1cm. 

 01 Fita dupla face. 

ORIENTAÇÕES 

 Solicitamos a verificação da edição dos livros da lista de material. 

 Material extra poderá ser adquirido durante o ano letivo, conforme a necessidade. 

 Não será permitido o uso de fichário.  

 O uso do uniforme completo é obrigatório, inclusive agasalho (identificar com caneta de tecido ou bordar o nome do (a) aluno (a)), e o 
tênis (qualquer marca). 

 Não será permitido customização/modificação do uniforme. 

 Local de vendas do uniforme: Colégio La Salle Brasília. 

 Todo material deve ser devidamente identificado com etiqueta (parte da frente do caderno), incluindo lápis de cor e de escrever. 

 Os cadernos com capa dura e os livros deverão ser encapados com plástico transparente. 

 A agenda do Colégio La Salle/2019 será fornecida pelo colégio na primeira semana de aula. 

 Os livros e cadernos ficarão em casa. Enviar para o colégio de acordo com a grade horária da turma. 

 Entrega do material coletivo: 22 a 24/01/2019 – manhã, 8h às 11h, e tarde, 14h às 16h. 

 Não receberemos o material no 1º dia de aula. Todo o material será rigorosamente conferido no ato da entrega. 

 
INÍCIO DO ANO LETIVO: 28/01/2019 

 

                        Lista de 

            MATERIAL DIDÁTICO   


