LISTA DOS LIVROS E MATERIAIS – 2019
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Português
Matemática
Inglês
Religião
História
Geografia
Ciências
Xadrez
Arte

Projeto Lumirá – Ed. Ática (Obra coletiva) Vol. 3 (Edição reformulada)
Dicionário - Palavrinha Viva – Editora Positivo. Org. Francisco S. Borba
Literatura Infantil (dois livros) – Quem vai salvar a vida? – Autora: Ruth Rocha – Ed. Salamandra
– Pretinho, meu boneco querido – Autora: Maria Cristina Furtado – Editora do Brasil
Ligados.com - Vol. 3 - Autoras: Daniela Padovan e Priscila Monteiro – Editora Saraiva
Our Discovery Island – Student book – Volume 3 – Autor: José Luis Morales – Editora Pearson
Crescer com Alegria e Fé – Vol. 3 – Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda – Editora FTD
Sociedade e Cidadania Vol. 3 – Autor: Alfredo Boulos Júnior – Editora FTD (2ª edição 2018)
Geografia – Autores: Edilson e Laercio – Editora FTD – Vol. 3 (1ª Edição 2018)
Projeto Buriti – Obra coletiva – Ed. Moderna - Volume 3 (Edição Renovada – 4ª edição)
O Pequeno Enxadrista – Autora: Ângela Macedo – Vol. 3 - 2ª edição (revisada e ampliada)
01 bloco de arte. (À venda na livraria do colégio).

Papelaria

















02 folhas de cartolina guache (cores diferentes).
01 folha de papel nacarado.
02 folhas de emborrachado preto (180x90cm).
02 folhas de papel 40kg (grande).
05 folhas de papel A3 (40kg).
02 blocos de Papel Filipinho Color cards – 8 cores.
01 tubo de cola branca (90g).
01 tubo de tinta relevo dimensional.
01 pote de tinta guache (250ml).
02 tubos de tinta acrílica brilhante – cores diferentes (37ml).
02 pacotes de massa de biscuit (90g).
02 caixas de massa de modelar (12 cores).
02 caixas de lápis de cera grande (12 cores).
01 pacote de palito de picolé (ponta arredondada).
02 pincéis (nº 04 e nº 16).
02 rolos de fitas adesivas coloridas (grandes).

Material de uso pessoal
















01 estojo escolar contendo:
01 caixa de lápis de cor (24 cores).
01 caixa de hidrocor grande (12 cores).
01 lápis marca-texto.
01 lápis grafite e 01 borracha (repor sempre que
necessário).
01 apontador de lápis com depósito.
01 régua.
01 tesoura sem ponta (com o nome do aluno gravado).
01 cola bastão.
01 pasta classificadora com trilho (plástico)
01 caderno de capa dura grande (96 fls).
01 gibi.
01 revista usada para pesquisa.
01 tela para pintura (20x30cm).
01 caneta para tecido.

Obs.
1. Pedimos que todo material venha de boa qualidade e marcado com o nome do/a aluno/a e o ano ensino.
2. Não será permitido o uso de livro de professor.
3. Ao comprar livros usados, observar se estão na edição correta, em condição de uso e com as respostas
das atividades já apagadas.
4. Não será permitido o uso de caderno de matérias e fichário.
5. O material escolar de papelaria deve ser entregue nos dias 28 e 29/01/19.
6. Os livros e material devem ser enviados no primeiro dia de aula.
7. Qualquer dúvida, procurar a coordenação.

Livraria Santa Emília – Unidade Olinda-PE
PE
De 2ª a 6ª feira, das 7h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h.
Fardamento escolar da diária e Ed. Física, livros, papelaria e material pedagógico.
Fardamento diário:
- Camiseta polo branca padrão do colégio.
- Bermuda: azul padrão do colégio.
- Tênis fechado, cor azul, branco ou preto,
preto adequado para o fardamento escolar.
Fardamento de Educação Física:
- Blusa padrão de Educação Física.
- Bermuda: azul padrão do colégio.
- Tênis fechado, cor azul, branco ou preto,
preto adequado para o fardamento escolar.

Início do Ano Letivo – 2019
30/01/2019 (Quarta-feira)
- Ninho
- Infantil 1
- Ensino Fundamental – 6º e 7º ano
31/01/2019 (Quinta-feira)
- Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano, 8º e 9º ano
- Ensino Médio – 1º, 2º e 3º ano
- Integral
04/02/2019 (Segunda-feira)
- Educação Infantil 2, 3 e 4

