COLÉGIO TOULOUSE-LAUTREC
LISTA DE MATERIAIS – 3º Ano
Segue abaixo a lista de materiais que deverão ser entregues no primeiro dia de aula de
2020.
Os materiais que os alunos já possuírem e estiverem em bom estado para uso,
poderão ser reaproveitados, principalmente lápis de cor, canetinhas, giz de cera, régua,
tesoura e pincéis.
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DESCRIÇÃO
Caderno brochurão 90 folhas – capa dura (nome na capa) sem desenho nas linhas

Bloco pautado com 4 furos (p/fichário) sem desenhos nas linhas, com trilho
Estojo com 3 repartições
Caneta para contorno “Fine Pen”(preta)
Lápis preto n.º 2 (sempre apontados no estojo) ou lapiseira 0.7 ou 0.10
Apontador c/ depósito
Borrachas brancas macias
Régua de 15 cm
Tesoura sem ponta com nome gravado
Tubos de cola pequenos (incolor)
Caixa de lápis de cor aquarelável
Caixa de aquarela em pastilhas 12 cores (aproveitar a do ano anterior)
Estojo de canetinhas 12 cores (PILOT COLOR)
Caneta marca texto
Caneta Marcador para tecidos 2,5mm cor branca Compactor
Caixa de giz cera (Acrilex)
Potes de tinta acrílica (brilhante) nas cores:
1 preta, 1 vermelha, 1 amarela, 1 branca, 1 verde, 1 azul, 1 marrom

Bloco de canson A3
Bloco de “Filipinho paper” – Color Cards
Folhas de sulfite
Folhas de sulfite colorido
Folha de color set
Folhas de sulfite 40
Panos multiuso (tipo:Perfex)
Pincel chato nº 16 (marcar nome com caneta de retro projetor)
Pincel chato nº 12 (marcar nome com caneta de retro projetor)
Pincel chato nº 2 (marcar nome com caneta de retro projetor)
Agenda com uma folha por dia (se atentar a este item!)
Pastas com trilho de plástico(Inglês,Matemática, L. Portuguesa e Escreveção)
Pasta de Polionda de 5 cm (para levar Tarefas de Casa)
Pasta de plástico fina com elástico (para guardar atividades de Artes)
Pastas catálogo preta com 50 plásticos (Xadrez e Música) – as do ano anterior
podem e devem ser reaproveitadas.

OBS:
1. Etiquetar somente os materiais com * (uso individual)
2. Durante o ano algum material específico poderá ser pedido de acordo com a necessidade
dos Projetos desenvolvidos em sala. Materiais de uso contínuo deverão ser repostos
(lápis, borracha, cola, caneta...)
3. Modelo de etiquetas para cadernos, pastas de trilhos e poliondas, as quais devem
ser coladas na capa dos cadernos e pastas
NOME: ________________________
DISCIPLINA: ___________________
3º Ano PERÍODO: ________

4. A apostila de Ciências Sociais será vendida na escola no início das aulas.
LIVROS ADOTADOS NO 3º ANO:
LÍNGUA PORTUGUESA
Presente Língua Portuguesa 3 / Projeto Presente
Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e Rosangela Veliago
5ª edição - Editora Moderna
Livro e Caderno de Atividades
MATEMÁTICA
Presente Matemática 3/ Projeto presente
Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis
5ª edição - Editora Moderna
Livro e Caderno de Atividades
CIÊNCIAS DA NATUREZA
Liga Mundo Ciências 3
César da Silva Junior, Sezar Sasson, Paulo Sérgio b. Sanches, Sonelise A. Cizoto e Débor
Cristina de Assis Godoy
1ª edição - Editora Saraiva
INGLÊS
Guess What! – Student’s Book 1
Susannah Reed
Editora Cambridge

A lista de material e livros didáticos já está disponível na Livraria e papelaria
Mendonça (Rua Thomaz Gonzaga, 1649). Orientamos os familiares para já efetuarem o
pedido dos livros, se atentando quanto a edição, pois devido às mudanças com a Base
Nacional Comum Curricular poderá haver atrasos na entrega e assim garantem que no
início do ano estejam com todo material em dia.
Aproveitamos para informá-los que em 2020 nossa primeira reunião grupal de pais
de 1º a 5º ano será no dia 28/01, às 8h para o período da manhã e às 13h15 para o
período da tarde. As aulas terão início no dia 29 de janeiro.

