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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 

3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I  

 

  

 

 

Início das atividades escolares: Dia 17/02/2020 

Reunião de pais e/ou responsáveis: 19/02/2020, às 18h15min. 

 

 Uso obrigatório do uniforme completo, diariamente, desde o início do ano letivo. 

 Uniformes devem ser identificados com o nome do aluno com tinta para tecido, caneta permanente 

ou bordado. 

 Cadernos, pastas e demais materiais escolares devem apresentar etiqueta frontal com nome 

completo do aluno, antes de serem entregues à professora.  

 É importante que os cadernos tenham o número de folhas solicitado, favorecendo uma melhor 

conservação e menor peso na mochila.   

 
 

MATERIAIS QUE O ESTUDANTE DEVERÁ MANTER DIARIAMENTE EM SUA MOCHILA: 

 

 02 cadernos universitários, capa dura, tamanho ofício, 96 folhas (Aula /Tema); 

 01 caderno pequeno para Inglês; 

 01 tesoura pequena sem ponta; 

 01 cola bastão e líquida; 

 01 caneta marca texto; 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores); 

 01 régua 30cm; 

 01 pasta com elástico; 

 01 estojo pequeno; 

 01 estojo de canetinha hidrográfica (12 cores); 

 02 lápis preto nº 2; 

 01 borracha; 

 01 apontador com reservatório; 

 

MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA CAIXA PEQUENA (TAMANHO SAPATO), 

SERÃO MANTIDOS EM AULA: 

 01 conjunto de cola colorida (6 cores); 

 01 conjunto pequeno de tinta guache (6 cores); 

 01 potes de tinta acrílica 37ml (cores variadas); 

 01 pincel nº 12; 

 01 caixa de giz de cera; 

 01 bloco de folha de desenho 180g (tamanho A4); 

 01 pacote de colorset 150g (tamanho A4); 

 01 conjunto de massa de modelar SOFT (12 cores);  

 01 pote plástico pequeno para guardar a massinha de modelar; 

 01 tela branca para pintura (20 x 30cm); 

 01 Jogo pedagógico.* 

 

*Obs: O jogo pedagógico é opcional, porém, contribui para o desenvolvimento das atividades da faixa 

etária. 
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LIVRO DIDÁTICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 Minidicionário da Língua Portuguesa (preferencialmente Aurélio, Michaelis ou Silveira Bueno). 

 

MATEMÁTICA 

Conjunto Faça Matemática – A conquista 3º ano. José Ruy Giovanni e José Ruy Giovanni Jr. Editora 

FTD. 

 

Plantão de vendas da FTD: 

Data: 20/02/2020                     

Horário:  07h30min às 12h e 13h às 17h 

Além do plantão de vendas presencial no Colégio, é possível adquirir os livros didáticos pelo site da 

FTD - ftdcomvoce.com.br. Para isso, será necessário realizar um cadastro e utilizar o cupom 

ESCOLA20RSSDO (cupom único, gerado para cada escola). O site estará disponível para compras a 

partir do dia 06/01/2020, possibilitando parcelamento em até 08 vezes sem juros. A entrega do 

material será realizada no endereço informado pelo responsável, de acordo com o cadastro feito no 

site. 

GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

 Álbum de Porto Alegre (à venda na Biblioteca da escola a partir do mês de MARÇO). 

 

LÍNGUA INGLESA 

 Kid's Box Level 2 Student's Book American English 2nd Edition - Cambridge University Press.  

 Kid's Box Level 2 Workbook with Online Resources American English 2nd Edition - Cambridge 

University Press. 

Obs: Os livros estarão disponíveis para a aquisição na Loja de Uniformes do Colégio (La Salle Store) a 

partir do mês de fevereiro. 
 

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  

Obs: Os livros estarão disponíveis para a aquisição na Loja de Uniformes do Colégio (La Salle Store) a 

partir do mês de fevereiro. 

 

LIVRO PARADIDÁTICO 

 

O(s) livro(s) paradidático(s) será(ão) indicado(s) pela professora na primeira reunião de pais. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

MÚSICA 

01 Flauta doce Soprano Germânica; 

01 Escaleta Pianica de 32 teclas. 

 

 

ROBÓTICA 

Venda on-line na plataforma digital: https://la-salle-dores.carrinho.digital 

Obs: O material adquirido será entregue aos alunos no início das aulas. 

https://la-salle-dores.carrinho.digital/

