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MATERIAL DE USO DIÁRIO
02 lápis de escrever
01 caixa de lápis de cor - 12
01 borracha
01 apontador com depósito
01 régua de 30 cm
01 tubo de cola bastão
01 tesoura sem ponta
01 pincel nº 12
04 cadernos grandes de 96 folhas com o nome do estudante,
com margem, sem espiral, sem picote e sem desenho nas
folhas
01 caderno pequeno para música (pode ser o mesmo utilizado
no ano passado)
01 caderno pequeno para Língua Inglesa (pode ser o
mesmo utilizado no ano passado) 01 estojo de canetinhas
hidrocor pequeno
01 pasta classificador (plástico e com elástico)
01 caderno de desenho capa dura de 96 folhas
MATERIAL a ser entregue para a professora
Tinta guache escolar (12 cores)
02 pacotes Creative Lumi Papers/ meninas
01 tubo de cola líquida - 90 gr
01 caixa de cola colorida (6 cores)
100 folhas sulfite 60 branca/ meninos
02 folhas de EVA lisa/ meninos
02 folhas de EVA com gliter/ meninas
02 revista passatempo indicado para crianças até 10 anos
03 gibis da Turma da Mônica
01 kit de tinta bisnaga acripuff (6cores)
02 cartelas de adesivos
TODO MATERIAL a ser entregue para a professora
deverá ser identificado com nome completo do
estudante e entregue no 14 dia de fevereiro.

INÍCIO DO ANO LETIVO 2018
Dia 14 de fevereiro (quarta-feira), das 13h20min às 17h50min.
Dia 03 de março (sábado), reunião com pais e professores.

PROJETO DE LITERATURA DA REDE NOTRE DAME

LIVROS
FILOSOFIA/ Coleção o Início de uma mudança Livro: A
pequena grande Marília
Editora: Ed. Sophos, 9ª Edição
PORTUGUÊS, LITERATURA, LEITURA E REFLEXÃO
Livro: Linguagens/ 6ª edição
William Cereja, Thereza C. Magalhães
Editora: Atual
MATEMÁTICA
Livro: Projeto Buriti – Matemática
3º ano - 4ª Edição
Editora: Moderna,
Compra com desconto, mais informações no site:
http://www.modernacompartilha.com.br
CIENCIAS NATURAIS
Livro: Presente Ciências Naturais / Lilian Bacich, Célia R.
Carone, Edilson A. Pichilian
Editora: Moderna, 4º Edição
Compra com desconto, mais informações no site:
http://www.modernacompartilha.com.br
HISTÓRIA
Livro: Coleção Mundo Amigo
Editora: SM, 1º edição
GEOGRAFIA
Livro: Coleção Mundo Amigo
Editora: SM, 1º edição
LINGUA INGLESA
Livro: SUPER STARS 3 – Student Book
Editora: Oxford, 1ª Edição
Livro literário: Callum the Caterpillar
Autora: Jane Cadwallader
Editora: Richmond Primary Readers Será
solicitado na primeira reunião com pais:
- 01 livro para a biblioteca da sala de aula
O uso do UNIFORME é obrigatório para os dias de aula e
atividades extraclasse.
O uniforme é adquirido no Bazar Santa Júlia.
Horário de atendimento:
- Segunda a sexta-feira: 08h às 12horas/ 13h às 18horas
- Sábado: 9horas às 12horas

DE EDUCAÇÃO: A lista de livros referente ao projeto de leitura será
Endereço: Rua Morom (ao lado da passarela do Notre Dame).
entregue em fevereiro/2018.
Telefones: (54)2104 2963/ (54) 33144851 De 23/12/2017à

31/01/2018 não haverá atendimento aos sábados.
Esta lista encontra-se disponível em todas as livrarias da cidade no site da Escola. Os livros didáticos serão utilizados a partir do dia
26 de fevereiro. Assim, é importante que o pedido nas livrarias aconteça com antecedência.
Peço ao bom Deus que lhe dê a necessária coragem para se vencer a si mesma e estou certa de que o conseguirá, com a ajuda da
graça do bom Deus e de Nossa Senhora”. (Santa Júlia, C.181)

