Ensino Fundamental

Lista de Material 2017 – 3º ano

Sistema de Ensino pH (as apostilas serão adquiridas no colégio).

No sistema pH buscamos transmitir a complexidade e dinamismo do mundo em que
vivemos, onde o saber, o conteúdo propriamente dito, é apresentado sempre de forma
contextualizada. Isso torna o material próximo ao cotidiano do aluno, fácil de ser aplicado e
entendido.
O material é escrito por professores/autores que vivem a realidade da sala de aula, que
conhecem as necessidades do aluno e têm absoluto compromisso com a qualidade do que
escrevem.
O método pH de ensino prioriza, a absorção de conteúdo e o desenvolvimento da capacidade
interpretativa e de análise, valorizando a interpretação de textos, o desenvolvimento do raciocínio
lógico e a interdisciplinaridade.

O material pH apresenta o conteúdo de forma contextualizada, aprofundada e compatível com
a capacidade cognitiva do aluno. Além disso, concentra – se em exercícios que funcionam como
suporte para o desenvolvimento do aprendizado, focado no ENEM e nos principais vestibulares
pelo Brasil.
Material Didático específico
Durante o ano letivo são distribuídos bimestralmente aos alunos:
Quatro cadernos bimestrais, contendo as disciplinas básicas.
•
•
•
•
•

Apostilas de Língua Portuguesa / Produção de textos
Apostilas de Matemática /Desafios de Matemática
Apostilas de Ciências / Educação Ambiental
Estudos Sociais / Cidadania
Apostilas de Inglês

Em um mundo cada vez mais globalizado, em que nossas crianças recebem informações por
diversos meios de comunicação, faz-se imprescindível o aprendizado de outra língua. Por isso,
em nosso Colégio, já a partir do Jardim I, a criança tem contato com o Inglês, por meio de
atividades pedagógicas e recursos audiovisuais, compatíveis com sua faixa etária.

Lista de Materiais

Livro da Leitura Compartilhada – 1º semestre:
Bia na Europa – Ricardo Dreguer (Ed. Moderna) –
Obs: No mês de junho, enviaremos o título do Livro da Leitura Compartilhada
do 2º semestre.
Dicionário da Língua Portuguesa

Materiais que deverão ficar na mochila e
repostos sempre que necessário:
- 02 lápis grafite nº 2
- 01 apontador plástico com depósito
- 01 destaca texto amarelo
- 01 estojo simples (vazio)
- 01 borracha TK form Faber – Castell
- 01 tesoura sem ponta com nome do aluno gravado
- 01 régua em acrílico – 15 cm
- 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
- 01 caixa de lápis de cor apagável (12 cores)
- 01 fone de ouvido (informática)
- 01 pasta com elástico tamanho A4 (para ficar na
mochila o ano todo)
Materiais que devem ser entregues
no Colégio no dia 23/01/2017 no horário
das 7h às 9h e das 13h às 15h

- 03 cadernos capa dura 96 fls. universitário, espiral,
sem desenhos, sem divisão de matérias, folhas
não destacáveis.
- 01 caderno de brochura de 48 folhas para a
disciplina de Inglês.
- 01 caderno universitário brochura (tamanho 20
mm x 275 mm) de 48 fls capa dura para os registros
da Ciranda de Livros (não serão aceitos cadernos
com folhas personalizadas(desenhadas) nem
espiral.

- 01 tubo de cola branca – 90 gramas
- 02 cartelas de adesivos pequenos
- 10 sacos plásticos, tamanho ofício.
- 01 folha de EVA (marrom), 1 folha de EVA
(amarelo) e 02 folhas de EVA glitter

- 01 bloco de Creative Papers A4
- 01 cartolina branca (meninos)
- 01 durex grosso transparente
- 01 bloco de canson A4 – 140 g/m2 – folhas lisas
- 01 folha de papel laminado (azul) (meninos)
- 01 folha de papel espelho (azul) (meninas)
- 01 color set (azul) (meninas)
- 01 folha de papel Paraná
- 01 bloco de canson A3

- Camiseta de adulto para proteger o uniforme nas
atividades com tinta.
Aula de Música
Solicitamos que providenciem para as aulas de
música, os seguintes materiais:
- 1 flauta doce germânica das marcas YAMAHA ou
DOLPHIN.
- 1 pasta catálogo com no mínimo 10 plásticos para
a organização de atividades e partituras.
A flauta poderá ser encontrada em lojas de
instrumentos musicais e na internet.
Sugestão de endereço para compra:

01
caderno
quadriculado
70
g/m
formato/tamanho 187mm x 245mm capa dura 40 Av. Itaberaba, 441 – Cromática Instrumentos.
fls para a disciplina de Matemática

Obs: Durante o ano serão solicitados outros
materiais de acordo com a necessidade.

Material de Arte em sacola separada e
identificada
Obs: Esse material deverá ser entregue no 1º
dia da aula de Arte.

-1 Cola líquida tenaz,
-1 cola bastão Faber CASTELL
- 1 régua 30 cm
- 1 Caderno Universitário ARTES sem pauta
espiral (capa dura). Colocar o nome do aluno
dentro do caderno.
- Enviar uma etiqueta com o nome completo do
aluno e série.
- Bloco Colorido Criativo, 120 g/m, formato A4

-Bloco de desenho liso canson, 80g/m, formato A4
(meninos)
- 1 folha de papel Paraná (meninas)
- 1 folha de EVA: pele, verde, branco (meninos)
- 1 folha de EVA: lilás, estampado e vermelho
(meninas)
-1 pacote de olho articulado tamanho médio,
(meninos)
- 1 pincel chato série 815-nº8 da marca TIGRE
(meninas)
- 1 pote de tinta guache acrilex de 250 ml – cor
Verde claro, verde escuro (meninas)
- 1 pote de tinta guache acrilex de 250 ml – cor
azul turqueza (meninos)

Orientações importantes:
A agenda será fornecida pelo Colégio no início do ano letivo.
Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e o ano do aluno. Substituir o material
de uso pessoal quando necessário e identificar com o nome e a série da criança a cada
substituição.
Encapar livros e cadernos com plástico transparente e etiquetá-los com o nome e a série
do aluno.
O horário de aulas deve ser verificado diariamente, para que o aluno traga para a escola
somente o material necessário.
Lembramos que é possível aproveitar as canetas, tesoura, estojo, régua, apontador etc.
do ano anterior, desde que estejam em bom estado.
Para melhor conferência e organização e com o objetivo de priorizar a acolhida
dos alunos, todo o material (identificado) deverá ser entregue pelos pais, no dia
23/01/2017, em uma sacola devidamente etiquetada, no horário das 7h às 9h e das
13h às 15h.
O material que não for entregue nesta data, somente será recebido pela
professora, com agendamento prévio. Não aceitaremos a entrega do material na
recepção.
Início das aulas: 30/01/2017 (2ª feira)
Horário: Período da Manhã: das 7h10 às 11h40
Período da Tarde: das 13h às 17h30.
Plantão de Vendas - No dia 14/12/2016 (dia do Plantão de Atendimento aos Pais)
das 8h às 17h, haverá no Colégio (na Biblioteca), um plantão de vendas de todo o material da
lista, da Livraria Nipon Digital, para os pais interessados.
Nesse dia poderá ser feita a compra do Kit completo (serão aceitos todos os cartões de
crédito) ou pela internet através do site www.vangogh.listasescolaresonline.com.br., com a
entrega diretamente na residência do (a) aluno (a).
*Não serão vendidos itens avulsos, apenas os kits completos.
Uniforme: O uniforme escolar é um meio de identificar o aluno do Van Gogh e evidenciar que
ele faz parte do corpo discente da Escola.
É de uso obrigatório, desde o 1º dia de aula (tênis branco ou azul- marinho). Solicitamos
que todas as peças tenham o nome do aluno bordado.
Educação Física
Uniforme e tênis e meias confortáveis. Para segurança da criança não é permitido o uso de
sandália, chinelo e papete.
Recomendamos aos senhores pais a leitura do Regulamento Escolar (primeiras
páginas da agenda).

Reunião de Pais – 26/01/2017
Turma da manhã -18h às 19h – Com a professora
Reunião Geral: 19h às 20h – Coordenação e Direção
Turma da tarde: 20h às 21h – Com a professora
Atendimento ao público a partir do dia 09/01/2017 das 8h às 18h.
www.colegiovangoghsp.com.br
Rua Atenágoras, nº 99 – Bairro do Limão - telefone: 3966-9174

