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o Observações:
1.
2.
3.
4.

INÍCIO DAS AULAS: 06 de fevereiro de 2017
Identificar todo o material individual com o nome da criança
Uniforme escolar: adquirir na secretaria do Colégio Colabore
Livros: para a sua conveniência, os livros poderão ser adquiridos com preços especiais na
secretaria do Colégio Colabore a partir de 15 de janeiro de 2017
5. Livro de Inglês: por ser importado, o livro de Inglês poderá ser encomendado com preço
especial na secretaria da escola somente até dia 15 de dezembro de 2016, mediante
pagamento à vista. Após essa data, deverá ser comprado diretamente pela internet ou na
Livraria SBS (Rua Domingues de Sá, 192 - Lojas 102 e 103)

o Material de uso individual:
 4 cadernos com capa dura, tamanho universitário, com 96 folhas
 1 caderno de caligrafia tipo brochura, capa dura, tamanho universitário 200x275, com 96 folhas
(Kajoma ou Romitec)
 1 caderno tipo brochura, capa dura, tamanho universitário, com 96 folhas (Inglês)
 5 lápis de escrita no 2 grafite
 3 borrachas brancas macias
 1 apontador com coletor
 2 tubos de cola branca (90 g)
 1 tesoura sem ponta, de boa qualidade, com nome
 1 régua de 15 cm
 1 caneta marca-texto amarela
 1 caixa de lápis de cor
 1 caixa de hidrocor
 1 pasta plástica com elástico de 1cm de espessura
 1 pasta maleta lisa tamanho ofício
 1 garrafa plástica para beber água
Para as aulas de Educação Musical
 1 mini-teclado Casio AS-76
 Fonte 9,5V
 1 caderno de desenho, capa dura e de espiral

o Livros:
 MINIDICIONÁRIO HOUAISS (conforme o novo acordo ortográfico)











SM – Aprender Juntos - Português 3º ano - 5º edição
SM – Aprender Juntos – Ciências 3º ano - 5º edição
SM – Aprender Juntos – História 3º ano - 5º edição
SM – Aprender Juntos – Geografia 3º ano - 5º edição
Moderna - Ênio Silveira - Matemática 3º ano - 4º edição - Livro
Moderna - Ênio Silveira - Matemática 3º ano - 4º edição - Caderno de Atividades
Moderna - Douglas Tufano - Gramática 3º ano - 2º edição
National Geographic – Our World – Student Book 2
National Geographic – Our World – Work Book 2
2 livros de literatura infantil que estarão disponíveis para venda na secretaria da escola

