REDE ICM DE EDUCAÇÃO - ESCOLA PIO XII
LISTA DE MATERIAL – 2019/ 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Os livros da Editora SM podem ser adquiridos pelo endereço www.smdireto.com.br , parcelado e com
desconto, adicionando o número de voucher de acordo com a série cursada pelo aluno.
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3 cadernos universitários, 96 folhas – capa dura sem arame.
1 pasta catálogo, com 40 plásticos ( JÁ COLOCADOS)
1 pasta fina com elástico
3 lápis
borracha
1 caneta esferográfica azul ou preta
1 apontador com depósito
2 canetas marca texto (amarelo ou verde)
1 Material Dourado com o nome do aluno (sugerimos o que vem em uma caixinha de madeira, para evitar perda das peças)
1 estojo de canetas hidrocor (ponta fina -12 cores)
1 caixa de lápis de cor ( 12 cores)
1 caixa de giz de cera
1 tubo de cola bastão (grande)
1 tesoura de ponta arredondada
1 régua de 30cm (material inquebrável)
2 pacotes de papel colorido criativo ( tamanho A4)
100 folhas de papel ofício colorido
4 envelopes pardos, tamanho ofício
1 tubo de cola de 100g
1 rolo de fita durex (50mm x 50m)
2 revistas Recreio ou de conteúdo infantil
2 gibis
Agenda da Escola, sempre na mochila. (Será entregue no início do ano. Favor preencher os dados, manter os telefones
sempre atualizados e colar uma foto recente da criança.)
1 pasta polionda, tamanho ofício, com elástico e com 2cm de largura, para as aulas de Inglês.

ATENÇÃO!!! O LIVRO DE INGLÊS E O MINIDICIONÁRIO (FORA DO PACOTE DA ED. SM) NÃO SERÃO
ENTREGUES
NA 1ª REUNIÃO DE PAIS. DEVE-SE AGUARDAR A SOLICITAÇÃO FEITA PELA
PROFESSORA DA TURMA



1 MINIDICIONÁRIO AURÉLIO COM ORTOGRAFIA ATUALIZADA
INGLÊS: ORBIT 3- EDITORA MODERNA/RICHMOND

OBSERVAÇÕES






Será solicitado um livro paradidático, por trimestre, para a Ciranda de Livros (a combinar com a professora em
fevereiro).
O casaco Escolar e todo material devem estar, obrigatoriamente, identificados com o nome completo do aluno.
Entregar todo o material, exceto os livros e o que precisa estar sempre na mochila ,à professora da turma, na 1ª
reunião – Dia 02/02/19 (sábado – às 7h 30 min).
Outros materiais poderão ser solicitados, ao longo do ano letivo, em decorrência do trabalho e das propostas
desenvolvidas.

