
 

MATERIAL ESCOLAR PARA 2019 

3o ANO 
 
 
Todo material escolar foi cuidadosamente planejado para favorecer a organização dos 
alunos nas diferentes atividades, facilitando o manuseio e a durabilidade. 
 
Solicitamos que verifiquem com seus filhos a possibilidade de utilização do material adquirido 
nos anos anteriores. 
 
 

Material para áreas de Língua Portuguesa, Estudos Sociais, Ciências e 
Matemática 

 
R$ 

1 caderno pequeno quadriculado 1,00 cm para Matemática  ..................................  30,00 
lateral vermelha (cód. 1134) 

1 caderno pequeno para L. Portuguesa – lateral azul (cód. 1136) ............................  30,00  

1 caderno de desenho – lateral laranja (cód. 1150) ...............................................  30,00 

3 etiquetas Vera Cruz (cód. 1170) ........................................................................  0,00 

20 envelopes plásticos (cód. 573) .........................................................................  0,00 

1 fichário anual para Matemática – adesivo vermelho (cód.1280) ...........................  21,00 

1 fichário anual para L. Portuguesa – adesivo azul (cód. 1281) ...............................  21,00 

1 pasta classificadora para Ciências – adesivo verde (cód.1154) ............................  21,00 

1 pasta classificadora para Estudos Sociais – adesivo marrom (cód.1155) ................  21,00 

1 pasta classificadora para TP – adesivo laranja (cód.1158) ...................................  21,00  

1 pasta com elástico para Lição de Casa – adesivo laranja listrado (cód. 1160) .......  25,00 

1 pasta com elástico TP – adesivo laranja (cód.1161) .............................................  25,00 

1 fichário pequeno – caderno do leitor – adesivo azul (cód. 1552) ..........................  30,00 

 

TOTAL  ......................  275,00 
 

 



IMPORTANTE 
 
1. O/A aluno/a deverá manter seu material completo durante o ano, com os seguintes itens: 

-  1 estojo 

- 1 apontador 
- 1 borracha 
- 1 caixa de lápis de cor 
- 1 grampeador médio  
- 1 caixa de grampos 
- 2 lápis pretos no 2B 
- 1 régua de 30 cm de acrílico transparente 
- 1 tesoura de aço inoxidável sem ponta 
- 1 tubo de cola bastão 
-  1 prancheta tamanho meio ofício 
 

2. Para as aulas de Educação Física, o/a aluno/a deverá usar o uniforme adotado pela 
Escola. 

3. A camiseta do Vera Cruz é de uso obrigatório em todas as atividades extraclasse. 

4.  Livros solicitados: 

-  BOJUNGA, Lygia. A bolsa amarela. Ed. Casa Lygia Bojunga.  

-  PERRAULT, Charles et al. Contos de fadas: de Perrault, Grimm, Andersen & outros.  
Apresentação de Ana Maria Machado. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. 
Ilustrações de Gustave Doré et al. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 288 p., il 
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