2019
3º ano - Ensino Fundamental 1
ORIENTAÇÕES GERAIS







25/01/2019 - Início das aulas para alunos novos, às 7h30 (período da manhã) e 13h20 (período da
tarde);
28/01/2019 - Início das aulas para todos os alunos, às 7h30 (período da manhã) e 13h20 (período da
tarde);
O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula;
Todos os materiais e uniformes deverão ser identificados;
É proibido o uso de estiletes e corretivo líquido;
Horário das aulas: 7h30 às 12h05 (manhã)
13h20 às 17h55 (tarde)

LISTA DE MATERIAIS

LIVROS DIDÁTICOS
EDEBÊ
Ciências Humanas e da Natureza, Língua Portuguesa, Matemática, Ensino Religioso, Inglês e Arte.
Observações:
1) Devem ser adquiridos pelo site www.loja.edebe.com.br, a partir do dia 09/11/2018.
2) O material deverá ser retirado no Liceu, mediante apresentação de nota fiscal, a partir do dia 07/01/2019.
OUTRAS EDITORAS
CALIGRAFIA
Título: Caligrafia – Marcha Criança 3º ano
Autores: Maria Teresa e Armando Coelho
Editora: Scipione
Edição: 2ª edição
ISBN: 9788526298217
1 minidicionário

LIVROS PARADIDÁTICOS
1º semestre:
Título: Dona Palavra
Autor: Ronald Claver
Editora: FTD
ISBN: 85-322-4840-3
2º semestre:
Título: Felpo Filva
Autora: Eva Furnari
Editora: Moderna
ISBN: 851605182X

MATERIAL DE PAPELARIA/ARTE
1 pasta catálogo com 30 plásticos (transparentes) – para cada trimestre
2 cadernos universitários (96 folhas) – não será permitido o uso de fichário e ou caderno com picote e adesivos
1 pasta plástica transparente com elástico (espessura fina)
1 calculadora básica (sem som)
1 apontador com depósito

1 borracha
1 caixa de lápis de cor longo com 12 cores
1 caneta esferográfica azul
1 caixa de hidrocor longo
2 lápis grafite nº2
1 caneta marca texto amarela
1 régua de 30 cm transparente
1 tesoura sem ponta com nome gravado
2 tubos de cola bastão grande
1 tubo de cola líquida branca 40g
1 caixa de massinha
1 rolo de fita crepe
200 folhas de sulfite A4 – branco, para portfólio individual
1 livro de literatura infantil para 8 anos (doação para biblioteca de classe)
1 revista (doação)
1 revista de história em quadrinhos infantil (doação para gibiteca de classe)
2 revistas Picolé – Passatempos Educativos (podem ser adquiridas em bancas de revista)
Arte:
1 pasta catálogo (30 plásticos)
1 pacote de lantejoulas (tamanho grande) – qualquer cor
1 pacote de forminhas de brigadeiro (100 unidades)
1 pacote de palito de sorvete – cor madeira ou amarelo (50 unidades)
2 potes de 250ml de tinta guache (1 laranja e 1 azul)
1 caixa de cola glitter (com 6 unidades)
1 folha EVA (bege/marrom ou estampado)
1 bloco de papel A4 colorido
Agenda Escolar Salesiana (fornecida pelo Liceu)

UNIFORME ESCOLAR
Uso do regular
 Camiseta branca (regata, manga curta, manga longa)
 Bermuda azul na altura do joelho (helanca, tactel, microfibra)
 Calça azul (helanca, tactel, moletom, microfibra)
 Agasalho azul (tactel, moletom, microfibra) / jaquetão azul (microfibra)
 Calçado: tênis (obrigatório)
 Não será permitido o uso de baby-look e de calça legging
Obs.:
1) Todas as peças devem ter a logomarca do Liceu;
2) O aluno deverá vir uniformizado desde o primeiro dia de aula;
3) Colocar nome e sobrenome do aluno nos agasalhos.
LOCAIS AUTORIZADOS PARA VENDAS
Uso do regular
 Armazém Campinas Av. Dr. Ângelo Simões, 174 – Ponte Preta - Tel.: 3252-1962
E-mail: armazem@armazemcampinas.com.br


Uniformes & Cia Rua Cristóvão Colombo, 386 – Guanabara - Tel.: 3232-7075
E-mail: jose_suzigan@uol.com.br



Rajik Rua Baronesa Geraldo de Resende, 319 – Jd. N. S. Auxiliadora - Tel.: 2121-5358 e 2121-5359
E-mail: rajikcampinas@yahoo.com.br

