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ESCOLA DAS NAÇÕES / SCHOOL OF THE NATIONS (2019-2020) 
LISTA DE MATERIAL – 3O ANO ISL/ SCHOOL SUPPLIES – ESL GRADE 3  

 
Observações / Notes: 
 
1) O uso do uniforme é obrigatório / The use of the school uniform is mandatory. 
2) O uso da agenda é obrigatório para os alunos do Maternal ao 5o ano/ All ECE and Elementary students must use an agenda. 
3) O aluno receberá uma agenda da escola / All students will receive a school agenda at the beginning of the school year. 
4) Os materiais (cadernos, livros e pastas) deverão vir devidamente etiquetados (na capa) com nome e o Grade. / All                   

books, notebooks and folders must clearly be labeled with the student’s name and grade. 
 

  1. Português / Portuguese 
LIVRO(S) 

DIDÁTICO(S) 
BOOKS 

 Português Ligamundo: língua portuguesa 3º ano - Luzia Fonseca Marinho, Maria da Graça Branco - 1 ed. São Paulo:                     
Saraiva, 2018. 

 
              01 

Caderno grande, capa dura com 96 folhas sem espiral e sem estampa (brochurão)/ Large notebook (96 pages) - without                    
spiral and with no decorated margins  

01 Pasta catálogo preta 50 folhas/ Portfolio with 50 plastic sheets 

2. História e Geografia / History and Geography 
LIVRO(S) 

DIDÁTICO(S) 
BOOKS 

História: Ensino Fundamental – Projeto Ápis - 3º Ano.   Simielli, Maria Elena e Charlier, Anna Maria . 
                                                       Editora: Ática. 3ª Edição, 2017. 
Geografia: Ensino Fundamental – Projeto Ápis - 3º Ano. Simielli, Maria Elena 
                                                       Editora: Ática. 3ª Edição, 2017. 

 
3. Matemática / Mathematics 

LIVRO(S) 
DIDÁTICO(S) 

BOOKS 

Prime Mathematics (Grade 3) Coursebook and Practice book (Fornecido pela escola/Provided by the school). 

01    Caderno quadriculado (1x1) GRANDE (capa dura) 96 folhas/ Large graph (1x1) hardcover notebook 96 pages 

01 Pasta catálogo com 100 folhas / Portfolio with 100 plastic sheets 

02 Marcadores para quadro branco ponta média 2,3mm recarregável (azul, preto ou roxo) para uso do aluno  
em atividades em mesa com tampo de fórmica branca - Devidamente etiquetados com o nome e ano do aluno. / 
Rechargeable whiteboards markers medium tip 2.3mm (blue, black, or purple) for individual use on whiteboard desks. Clearly 
labeled with the student’s name and Grade 

 
      4. Inglês como Segunda Língua / English as a Second Language (ESL) 

LIVRO(S) 
DIDÁTICO(S) 

BOOKS 

Serão disponibilizados para consulta em sala de aula, de acordo com o nível de aquisição linguística do aluno / Leveled                    
workbooks will be available for classroom usage. 

02 Cadernos de capa dura (48 folhas) (um para ISL, um para Science) / Large hardcover notebook (48 pages) (one for ESL, 
one for Science) 

01 Pasta A4 de papelão vermelha trilho Romeu e Julieta / Red 2 hole portifolio binder size A4  

01 Caderno meia-pauta (capa dura)/ Hardcover handwriting notebook 

01 Pasta polionda (azul) -  2cm / Blue Polionda Folder  - 2cm 

10 Envelope Plástico 4 furos para pasta catálogo - A4 Extra Médio / A4 plastic sheets with 4 holes (Medium Thickness) for                      
Portfolio 

 
5. 5. Ciências / Science 

LIVRO(S) 
DIDÀTICO(S) 

BOOKS 

       Bring Science Alive! Exploring Science Practices - NGSS (student online subscription & student textbook) Publisher: TCI 
Scott Foresman Science (2010 Diamond Edition) – Grade 3 (disponível para consulta em sala de aula / available for 
classroom usage ) 
School-created science units and theme-related reading materials (disponível para consulta em sala de aula / available for 
classroom usage )  

 
 6. Artes / Arts 

01 Pote tinta acrilica preta  - Pot Black Acrylic Paint 

01 Bloco de Papel para aquarela  A3/ A3 Aquarela paper 

02     Canetas POSCA cores frias ( azul, verde, cinza, etc)  POSCA pens in cool colors (blue, green, gray) 

 01      Tela, 50x 60cm (colocar nome do estudante na tela) /canvas, 0,50 x 0,60 (write students name on canvas) 

01 Pincel Chato tamanho 6/  Flat paintbrush size 6 
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02      Lápis 8B 

01 Kits de canetinhas coloridas 12 cores 

01 Pote de tinta acrílica (250 ml) (nas cores  verde, amarelo, marrom)/ pot of acrylic paint (250 ml) in green, yellow, brown 

01 Caixa de lápis de cor aquarelado 12 cores 

01      1 Litro cola CASCOLAR - 1lt CASCOLAR glue 

02 Pacotes de Massa Cerâmica Fria Branca DAS 500g - DAS Modeling material (air drying) White in color 

01    Resma de papel A4/ Ream of A4 paper 
  

7. Música/ Music 
01 Pasta catálogo preta – 20 plásticos / Portfolio with 20 plastic sheets (black cover) 

Obs.: Pode ser a mesma utilizada no ano anterior./ It can be the same one used the previous year. 

01 Flauta doce germânica/ German Flute 
  
 8. Informática/ Computers (IT) 

01 Fone de ouvido que seja confortável na cabeça da criança (evitar os que ficam caindo, muito folgados). Os intra auriculares 
não são adequados / Comfortable headphones for your child’s head (avoid those that are too loose). Earphones are not 
appropriate.  
Pode ser usado o fone do ano anterior, se ainda em boas condições / You may use the headphone from the previous School 
Year, if still in good condition 
Desnecessário conter microfone / Preferably without microphone 
Ele deve ser entregue ao professor de informática no primeiro dia desta aula, com identificação de nome e grade claramente 
escrito no próprio fone / Must be handed in to Computers teacher on the first day of Computer Class, with name and grade 
clearly written somewhere on it 
Este fone é de uso exclusivo do Laboratório de Informática / This phone is for use exclusively in the Computer Lab 

 
9. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL / PERSONAL SUPPLIES 

ATENÇÃO: A lista abaixo é de material pessoal do aluno. Todos os itens serão utilizados pelo aluno nas aulas dos Programas de Inglês                       
e de Português, e deverão ser substituídos sempre que necessário. 
NOTE: The material list below is for a student’s personal use. These items will be used in both English and Portuguese Program classes,                       
and should be replaced whenever necessary.  

01 kit contendo escova, creme e fio dental / kit with toothbrush, toothpaste and dental floss 

01 Estojo completo / Pencil case 

01 Pasta para dever de casa vermelha com elástico (2cm) / Red plastic“POLIONDA” folder with elastic for homework 

10 Lápis preto no 03 / Lead pencils # 3  

04 Colas-bastão / glue sticks 

01  Régua de 30 cm / 30 cm rule 

06 Borrachas / Erasers 

02 Apontadores com depósito/ Enclosed pencil sharpeners 

01 Caixa de lápis de cor 12 cores / Box of colored pencils (12 colors) 

01   Tesoura sem ponta (de boa qualidade) com nome gravado / Pair of scissors engraved with the student’s name (good quality) 

01  Garrafa d’água/ Water bottle  
 
 


