Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho
Lista de materiais_2020
3º Ano do Ensino Fundamental
LIVROS:
 01 livro de literatura infantil, para biblioteca da sala, conforme sugestão da professora na
reunião de pais.
 02 revistas “Picolé” de edições diferentes.
 02 revistas em quadrinhos (gibis) novos.
 01 minidicionário de acordo com a nova ortografia.
Obs.: Prezada família, fiquem atentos ao ISBN dos livros para evitar equívocos.

Língua
Portuguesa

Língua Inglesa

Livro







INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 3;
CEREJA, Willian. CLETO, Ciley. Editora Atual.
ISBN: 9788535719826

LEARN WITH US 3 CB;
REILLY, Vanessa. Editora Oxford.
ISBN: 9780194908443

SOFIA E OTTO - CONHECENDO PORTO
ALEGRE;
LEITE, Pedro. Editora PGL.

Observações:
Identificar com o nome todos os materiais. Eles deverão ser repostos durante o ano letivo, conforme a
necessidade.
O material solicitado deverá ser entregue à professora conforme cronograma, em sacolas
identificadas com o nome completo do aluno.
Todo o uniforme deverá ter o nome e a turma do aluno.
Em março, será solicitada uma quantia para compra dos materiais de Arte, que serão utilizados ao
longo do ano.
Será solicitada uma obra literária trimestralmente, para estudo.
IMPORTANTE: A agenda escolar será entregue na primeira semana de aula, sem custo para o(a)
aluno(a). A agenda é material obrigatório e diário. Ela será um importante instrumento para a sua
organização e será usada para os compromissos escolares.
Observação: A escolha do material didático está de acordo com o Referencial Curricular do
Colégio, a Base Nacional do Currículo Comum – BNCC e o Referencial Curricular Gaúcho.
Para sua comodidade, os materiais e livros podem ser adquiridos dentro do Colégio.
Clip - Livraria Independência Fone: 3311-1328

Quantidade
1

Material escolar

25

Caixa de tamanho A4, reforçada. Sugestão: conforme modelo na livraria do
Colégio.
Folhas de desenho, A4 – 120g/m².

1

Pacote de folhas, Lumipaper.

1

Pacote de folha adesiva - tamanho carta.

1

Bloco auto-adesivo, tipo marcador de página - 3,8 x 5 cm.

1
1

Pasta plástica de elástico, para a aula de Inglês.
Pasta plástica de elástico, para os temas de casa.

1

Pasta catálogo com 30 sacos não removíveis (para Música)

10

Sacos plásticos transparentes tamanho A4 com 4 furos

1

Caneta marca-texto.

1
1
1
2
1
1
1
1

Tubo de cola bastão.
Tubo de cola líquida pequena.
Borracha.
Lápis pretos, nº 2.
Apontador com lixeira.
Régua de plástico resistente, 30 cm.
Caixa de lápis de cor 12 cores (mega soft).
Fichário, sem fecho e com 4 argolas grandes.

1

Caderno universitário, 96 folhas, espiral, capa dura. Evitar folhas de destacar.

1
1
1

1
1

Caderno pequeno, 48 folhas, capa dura.
Conjunto de canetas hidrográficas.
Tesoura de ponta redonda, de inox.
Jogo Pedagógico
Sugestões: Torre inteligente, Detetive, Dama, Lince, Ludo, Super Trunfo,
Banco Imobiliário, Uno, Jogos de tabuleiro envolvendo números e operações,
Cara a Cara, Cai não Cai, Sudoku Junior – Turma da Mônica, Jogo da Vida,
Imagem e Ação, Soletrando, Batalha Naval.
Obs.: em caso de embalagens frágeis, favor enviar um pote plástico para a
organização
Tela
para pintura
do jogo.
- 30x40 cm.
Guardanapo de tecido para o lanche.

1

Garrafinha para água.

1

