LISTA DE MATERIAL – 2021
3° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
Materiais para uso diário com identificação do estudante:
●2 cadernos grandes capa dura – 96 folhas (sem espiral); Para o ano de 2021, disponibilizamos caderno com o logo
da Escola Educar-se na Papelaria Clip Grafitte, Gepel Papelaria e Metta Papelaria.
●2 lápis de escrever
●1 borracha
●1 apontador
●1 tesoura sem ponta– Sugestão: Tramontina ou Mundial
●2 cola em bastão
●1 caneta azul ou preta
●1 caneta marca texto
●1 estojo de lápis de cor (12 cores)
●1 estojo de canetinhas ponta fina (12 cores)
●1 dicionário de Português (com nome): pode ser o mesmo usado em 2020, ou outro que a família tenha em casa. A
escola estará disponibilizando na sala de aula para quem não tiver.
Materiais para uso compartilhado (Escola):
Para 2021, a Escola Educar-se fará a compra dos materiais que ficarão na sala e serão de uso compartilhado. Essa
proposta visa oportunizar que todos tenham o mesmo material, assim como, reduzir custos para as famílias, pois serão
adquiridos em maior quantidade.
A cobrança irá no boleto, conforme especificado abaixo:
TAXAS DIVERSAS
MATERIAIS COMPARTILHADOS: R$ 40,00. Este valor será diluído em 10 parcelas, a contar de março/21 na rubrica
Taxas Diversas.
ARTES: R$ 84,40. Este valor será diluído em 10 parcelas, a contar de março/21 na rubrica Taxas Diversas.
REPROGRAFIA: R$ 88,60. Este valor será diluído em 10 parcelas, a contar de março/21 na rubrica Taxas Diversas.
AGENDA: R$ 12,00. Este valor será diluído em 10 parcelas, a contar de março/21 na rubrica Taxas Diversas.

IMPORTANTE:
● Solicitamos que os pais acompanhem e auxiliem os filhos a organizar a mochila e o material de uso diário e, sempre
que necessário, o mesmo seja reposto ou substituído durante o ano letivo (caderno, lápis, borracha, lápis de cor e
outros).
● Salientamos a importância do reaproveitamento dos materiais que sobram de um ano para o outro. Revise junto com
seu(sua) filho(a) e tenha um olhar em relação a sustentabilidade.
● Identificar com nome o UNIFORME ESCOLAR (com caneta permanente).
FILOSOFIA
● 1 caderno grande (sem espiral) - identificado. Obs.: Para os estudantes da Escola Educar-se recomendamos utilizar o
mesmo caderno do ano anterior.
EDUCAÇÃO FÍSICA
● 1 garrafa para água
● Roupa adequada para a prática de Educação Física
ARTES
● 1 pasta plástica A3 para guardar os trabalhos das crianças (identificada). Os estudantes da Educar-se poderão utilizar
a mesma pasta do 2º ano.

INGLÊS
●1 caderno grande (sem espiral) - identificado. Obs.: Estudantes da Escola Educar-se recomendamos utilizar o mesmo
caderno do ano anterior.
●LIVROS:

ISBN

Título

9780357373460

Explore Our World - 2 - 2nd edition - Student Book + Online Practice

9780357049471

Explore Our World - 2 - 2nd edition – Workbook

COMPRAS ONLINE LIVROS
Os livros didáticos de Inglês adotados do 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental I poderão ser
adquiridos a partir de 14 de dezembro de 2020 pelo Portal de vendas da SBS Livraria Internacional
no endereço: http://Www.sbs.com.br/escolaeducarse
DEMAIS INFORMAÇÕES:
1- Compra on-line (via site): a partir do dia 14 de dezembro de 2020.
2- Acesso: http://Www.sbs.com.br/escolaeducarse
3- Formas de pagamento (vendas via site):
• Cartão de crédito: Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, Diners e American Express
• Boleto Bancário
4- Entrega: Os LIVROS terão a previsão de entrega no mês de março de 2021 no
endereço informado no momento da compra.

