Lista de Material Individual – 3º ano
Materiais que serão mantidos na mochila do aluno:

•

1 Estojo de caneta hidrográfica fina 24 cores;
1 Caixa lápis de cor 24 cores;
1 Tesoura sem ponta (a qualidade da tesoura é fundamental para o bom desempenho nas
atividades de recorte. Sugestão: Mundial);
4 Lápis grafite nº2;
1 Apontador com depósito;
1 Borracha macia;
1 Cola bastão;
1 Régua 30 cm;
1 Estojo com duas ou mais divisões;
1 Garrafa de água (squeeze) – deverá ser higienizada diariamente;
1 Nécessaire contendo: escova de dente, pasta e fio dental – deverá ser higienizada
semanalmente;
Material Dourado preferencialmente em uma caixa de madeira, segue foto ilustrativa;

•

1 Mochila para acomodar todos os pertences do aluno listados acima.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiais que serão mantidos na escola:
•
•
•
•

1 Caixa de lenço de papel;
1 Camiseta GG com manga para pintura com nome – irá para casa bimestralmente para ser
lavada;
2 Cadernos de capa dura 96 folhas com linha e margem tamanho universitário (para currículo
de português e inglês).
Material do programa Maple Bear Year 3, a aquisição desse material deve ser feita através do
site: http://www.maplebear.com.br/store

Livros paradidáticos:
A metodologia Maple Bear valoriza muito a leitura, pois os canadenses acreditam que um
povo culto é um povo que lê bastante. Visando formar bons leitores desde as séries iniciais, o
programa sugere várias leituras de paradidáticos, nos dois idiomas. No currículo de inglês, eles estão
no programa Raz-Kids e Reading A to Z, fornecidos pela escola e sem custos adicionais aos pais. No
currículo de português, a escola fornece os livros para as leituras interativas, guiadas, compartilhadas
e dos centros. No entanto, há a necessidade dos alunos adquirem alguns livros paradidáticos por
serem de uso individual.
Os livros paradidáticos do 1º semestre deverão ser entregues com nome no primeiro dia de
aula. Os livros do 2º semestre poderão ser entregues até o primeiro dia de aula do segundo semestre.
Livro
Fábulas de Esopo
Como contar crocodilos
Zeca era diferente
Pedrinho esqueleto
Bisa Bia, Bisa Bel
Sabadão joia
A moedinha que queria comprar a
felicidade
Piratas depois do meio-dia
Conto de escola em quadrinhos

O fantástico mistério de Feiurinha
Sete histórias para sacudir o esqueleto
Romeu e Julieta
Ei! Tem alguém aí?
Navegando pela língua portuguesa
Dicionário Oxford Basic
Dicionário Escolar da Língua Portuguesa
Academia Brasileira de Letras

Aprender Jun vtos Geografia 3
Aprender Juntos História 3
* Doação de um livro indicado à faixa
etária para a Biblioteca Circulante

Autor

Editora

Russell Ash
Margaret Mayo
Norman Rockwell
Stella Carr
Ana Maria Machado
Flávio de Souza
Nani

Cia. das Letrinhas
Cia. das Letrinhas
Cia. das Letrinhas
Melhoramentos
Salamandra
Cia. das Letrinhas
Melhoramentos

Mary Pope Osborne

DCL

Machado de Assis (por
Silvino)
Pedro Bandeira
Angela-Lago
Andrew Matthews
Jostein Gaarder
Douglas Tufano
Shirley Burridge
Academia Brasileira de
Letras – Evanildo C.
Bechara
Leda Leonardo da Silva

Raquel dos Santos Funari
e Mônica Lungov Bugelli

Semestre em
que será lido
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º

Peirópolis

2º
2º

Moderna
Cia. das Letrinhas
Cia. das Letrinhas
Cia. das Letrinhas
Moderna
Oxford

2º
2º
2º
2º
2º
1º e 2º

Companhia Editora
Nacional

1º e 2º

SM (edição 2016)

1º e 2º

SM (edição 2016)

1º e 2º

Os livros solicitados acima podem ser comprados pelo site: http://www.maplebear.com.br/store/

Lembretes importantes:
1. Materiais de uso individual que precisam ser identificados com caneta permanente:
• Mochila
• Garrafinha de água (squeeze)
• Kit Escovação (Estojo, creme dental pequeno, escova de dente)
• Uniformes
● 1 Flauta Soprano Doce Barroca

2. Uniformes:
Todas as crianças devem vir devidamente uniformizadas diariamente.
Uniformes podem ser adquiridos nos seguintes endereços:
a. Escola – Rua José Felix de Oliveira, 1776 - Fone: 4702 -7295 ou pelo site:
http://chackonline.com.br/
b. Apenas os livros e materiais que serão mantidos na escola deverão ser entregues
identificados no primeiro dia de aula.
c. É de responsabilidade dos pais a reposição ou troca do material de uso individual;
d. É importante que todos os pais e responsáveis tenham conhecimento das normas
escolares expressas no guia dos pais e do calendário escolar enviado por email e pela
agenda eletrônica - KidReports

3. Horário de aulas:

Turma Tarde: Segunda-feira à Sexta-feira das 13h às 18h30.
Recepção dos alunos do Ensino fundamental a partir das 12h45 à tarde.
Year 3 - Afternoon
Segunda à Sexta das 13:00 às 18:30

Início
Término
Monday
Tuesday
Wednesday
11:30
12:20
*Bridges
*Bridges
*Bridges
12:20
13:00
Almoço
Almoço
Almoço
13:00
13:50
Português
Português
Português
13:50
14:40
Português
Português
Português
14:40
15:30
Physical Education
Música
Geografia
15:30
16:00
Snack/Play
Snack/Play
Snack/Play
16:00
16:50
Math
Math
Math
16:50
17:40
ELA
ELA
ELA
17:40
18:30
ELA
Science
Artes
*Bridges Apenas para os alunos que foram convocados pela escola.

Thursday
*Bridges
Almoço
Português
História
Physical Education
Snack/Play
Math
ELA
Science

Friday
*Bridges
Almoço
Português
História
Geografia
Snack/Play
Math
ELA
ELA

