LISTA DE
MATERIAL

2022
ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS

3° ANO
O Colégio de Santa Catarina, em busca do melhor material de apoio educacional para nossos jovens
e crianças, firmou uma parceria com a Editora Bernoulli. O Bernoulli Sistema de Ensino desenvolve
soluções educacionais de excelência que geram resultados de verdade. São soluções eficientes e
totalmente integradas, que acompanham o estudante em cada etapa da trajetória escolar.
Os Pais e/ou Responsáveis deverão adquirir ao material de ensino no próprio CSC, que
disponibilizará um espaço para a venda, dos seguintes Componentes Curriculares: Português, Inglês,
Matemática, Ciências, Geografia e História.

LIVROS QUE DEVEM SER
ADQUIRIDOS NAS LIVRARIAS:
(PARADIDÁTICO 1)

FILOSOFIA E VIDA – Vol. 3
Autor: Gabriel Chalita
Editora: FTD

Sabix o respeito ao outro
Autora: Alfredo Bolulos Junior
Editora: FTD

(PARADIDÁTICO 2)

ENSINO RELIGIOSO - 3° ano
Crescer com alegria e fé –
Autores: Ednilce Duran
Glair Arruda
Nova edição
Editora: FTD

O Filho de Maria
Autor: Soares
Editora: Paulinas

Material Individual














01 Lapiseira
01 Estojo
10 Lápis grafite com borracha
01 Caixa de lápis de cor caras e cores (grande)
01 Caixa de giz de cera caras e cores (grande)
01 Tesoura sem ponta (gravar o nome)
01 Caixa de lápis hidrocor
01 marcador de texto
01 Régua 30 cm (transparente)
01 Caderno criativo verde 96 fls. (grande)
01 Caderno de desenho (grande)
01 Garrafa para água (substituirá os copos diários descartáveis)
Agenda Escolar
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01 folha de emborrachado preto
02 folhas de emborrachado com glitter (vermelho / prata)
02 folhas de papel nacarado
02 folhas de celofane amarela
01 pacote de papel criativo max colorset A4
01 tinta guache AZUL
01 tela Para Pintura 20x30cm
02 massinhas de modelar
100 folhas de papel A4 (210mm x 297mm – 75g/m2 20Ib)
10 folhas de ofício duplo
01 pincel N° 12

Observações





Fardamento escolar:
Calça e camisa diária segundo o padrão do Colégio;
Sapato preto, azul marinho ou branco;
Educação Física: bermuda e camisa segundo o padrão de Educação Física.

 Agenda escolar – Com espaços necessários para o preenchimento diário das atividades do aluno e comunicação entre
pais e escola.
 Sugerimos que o material de Arte solicitado seja entregue no Colégio na data estipulada para tal, uma vez que os mesmos
são importantes ferramentas para o aprendizado do aluno e serão usados logo de início, devido às atividades como Carnaval,
Semana Santa, dia das Mães, entre outros.
 Não haverá conferência presencial do material escolar, caso seja entregue fora da data estabelecida.
 Pedimos para que não sejam etiquetados e encapados os livros, até que sejam conferidos.
 Data de entrega do material: 27/01 (Quinta-feira), diretamente com a professora da sala, no horário: Manhã: 7h30 às 11h
 Início das aulas: 1 de fevereiro de 2022.

Estudante:_________________________________________ Turma:________
Material conferido pela Professora:___________________________________
Assinatura do Pai ou Responsável:_________________________________________

