LISTA DE MATERIAL - 2020
3o ANO - Ensino Fundamental I
1. Não trazer caderno espiral. Não modificar o material pedido. Não alterar a cor dos cadernos.
2.Trazer o material completo na 1a semana de aula, etiquetado com nome/ano.
3. O material será entregue ao professor.
4. Os materiais de uso individual (lápis, borracha, cola,...) devem ser repostos sempre que necessário.
QUANTIDADE
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1
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1
1
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1
2

MATERIAIS DIVERSOS
Apontador com reservatório.
Borrachas brancas macias.
Caderno “BROCHURÃO”, capa dura, azul, (SEM DETALHES), 96 folhas, para MATEMÁTICA.
Caderno “BROCHURÃO”, capa dura, vermelho, (SEM DETALHES), 96 folhas, para L.PORTUGUESA.
Caderno “BROCHURÃO”, capa dura, amarelo, (SEM DETALHES), 48 folhas, para INGLÊS.
Caixa de lápis de cor.
Caneta marca texto (amarela).
Estojo.
Folhas de sulfite
Lápis pretos no 2 apontados diariamente (é proibido o uso de lapiseira).
Pasta de papelão azul, com elástico.
Pasta vermelha, com 20 plásticos grossos, para INICIAÇÃO MUSICAL.
Pasta em L (plástico duro, resistente, transparente, branco).
Régua transparente - 30cm.
Sacos plásticos grossos com furo ( tamanho A4)
Tesoura laser sem ponta (deixar no estojo).
Tubos de cola bastão.

1

Jaleco branco com identificação do aluno, comprimento na altura da coxa, uso obrigatório nas aulas do Laboratório de Ciências.

20

Etiquetas 6281 – 25,4x101,6mm com o nome do aluno (para o livro didático).
Importante: os materiais utilizados no ano anterior serão bem-vindos!
Minidicionário
Minidicionário da Língua Portuguesa
Se possuir algum, poderá utilizar.

DISCIPLINA
INGLÊS

LIVRO

AUTOR / EDITORA

Coleção Super Stars 3 – Student Book
W Multirom PK (capa azul)

Editora: Oxford
ISBN: 978-0-19-410080-9

*Observação: Não teremos mais agenda física. Todos os recados serão enviados via aplicativo.
LIVROS PARADIDÁTICOS
Os livros paradidáticos serão pedidos durante o ano letivo
EDUCAÇÃO FÍSICA
Os alunos terão, no ano letivo de 2020, duas aulas semanais, no horário normal de aula.
É importante que seu filho venha com o uniforme apropriado para a prática das aulas.
- Quadra: calça ou bermuda (acima dos joelhos), com o logo do Liceu e de material apropriado (lycra, helanca, cotton, microfibra),
camiseta do Liceu, tênis e meia. Não será permitido o uso de jeans ou brim.

O que define o futuro
são as escolhas.

