ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Rua Guaraná, Quadra E 11 Nº 01 - Ouro Preto - Olinda - PE
Telefax: 3429-4772 - E-mail: escola_ensc@uol.com.br
Site: www.enscweb.com.br
50 anos, educando de perto para você ir mais longe.
3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
LISTA DE MATERIAIS – 2019

DISCIPLINAS

LIVROS DIDÁTICOS

PORTUGUÊS
MATEMÁTICA

INGLÊS
ARTE

Antes que a Terra Fuja - Nova Ortografia - Col. Viramundo
Autora: Julieta de Godoy LadeiraEditora: Moderna
PARADIDÁTICOS

O amigo do Rei
Autora: Ruth Rocha / Editora: Salamandra
No meio da bicharada- histórias de bichos do Brasil- Recontadas
por Ricardo Prado / Coleção Girassol / Editora: Moderna
AGENDA
PERSONALIZADA

DICIONÁRIO
ATUALIZADO

De acordo com a nova ortografia
Editora: Moderna

 Informações complementares:
 Trazer o material de uso coletivo que consta na lista no dia: 28/01;
 Horário: 8h às 12h / 14h às 17h
 Entregar a professora da sala para que seja feita a conferência.
 Início das aulas: 06 de fevereiro de 2019;
 Período de socialização para alunos novatos: 24 e 25 de janeiro – 8h às 11h;
 Fardamento Escolar: comprar na escola (obrigatório no 1º dia de aula).

Obs.: Adquirido exclusivamente
na escola.

CIÊNCIAS / HISTÓRIA
GEOGRAFIA

COLEÇÃO REDE PITÁGORAS 2019
+ CADERNO DE EXERCÍCIOS SABER E FAZER

Recursos Pedagógicos Complementares
 Materiais que deverão ficar com o
aluno:

 Materiais que deverão deixar na
escola:

1- caixa de hidrocor – 12 cores
1- caixa de gizão de cera – 12 cores
1- caixa de lápis de cor madeira
(12 cores)
1- tubo de cola branca (90g)
1- tesoura sem ponta (com nome
gravado)
1- apontador
1- régua transparente (30cm)
1- caneta Marca Texto
4- borrachas brancas quadradas 4lápis grafite
3 - cadernos de capa dura (96 folhas/
grande) com a identificação na capa
com o nome das disciplinas abaixo:
• Português/Redação
• Matemática/ Ed. Financeira
• História, Geografia e Ciências
2 - cadernos de capa dura (48 folhas/
pequeno)
• Música/ Religião
• Inglês
1- Flauta Doce Soprano Barroca Yamaha (uso nas aulas de música)

1- literatura infantil de acordo com a faixa

Obs. Não
matéria.

aceitamos

caderno

de

 Materiais de uso pessoal:
 Copo ou garrafinha
 Lancheira
Obs.: Todo material deverá ser
marcado com o nome e a série do
aluno.

etária
1 - jogo pedagógico lúdico a sua
escolha; (pega-vareta; jogo da
memória, quebra-cabeça, dominó,
dama, ludo, cubo mágico, jogo da
velha, resta um)
2 - tubos de cola de isopor (90g)
1- revista / 1- gibi
1-pasta fina de plástico com elástico na
cor azul para Arte.
1- folha de emborrachado grande
1- folha de papel 40 kg
10- folhas de duplo ofício
10- folhas de papel pautado
10-envelopes (branco)
1-rolo de fita durex colorida
1-rolo de fita durex transparente para
empacotamento
1-pacote de palito de picolé
colorido
1-pacote de papel filipinho
1- cola brascosplast
2 - pacotes de lantejoulas
2 - potes de glitter
2- potes de tinta para artesanato 100 ml
1 - tela para pintura (30 x 30)
2 - tubos de cola colorida
1 - EVA com glitter

