ORIENTAÇÕES GERAIS
Os materiais de uso individual deverão ser entregues diretamente às professoras e
assistentes no dia 30/01, das 8h às 10h30 e no dia 31/01, das 13h30 às 16h na própria sala
de aula. Não aceitaremos o material no 1º dia de aula. Todo o material será rigorosamente
conferido na presença do responsável.
•

A agenda será entregue no 1º dia de aula.

Cadernos deverão vir encapados com plástico autocolante, na cor VERDE, etiquetados
com o nome completo e o ano do(a) aluno(a).
Os materiais que não atenderem a todos os critérios listados serão devolvidos.

MATERIAL DE USO PERSONALIZADO
•
•
•

01 mochila com ou sem rodinhas;
01 lancheira;
01 estojo contendo:
- lápis grafite preto nº 02 (Será permitido somente o uso de lapiseira 1.6);
- borracha;
- apontador;
- caixa de lápis de cor (12 cores);
- conjunto de canetinhas (ponta fina – 12 cores);
- cola branca (líquida – 90 g);
- tesoura sem ponta com nome gravado.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04 cadernos capa dura brochura (grande – verde 48 folhas) – encapados com plástico
adesivo autocolante verde ou plástico transparente verde - Ciências, História, Geografia
e Inglês;
01 caderno capa dura brochura (grande – verde 96 folhas) - Português;
01 caderno quadriculado (1cm X 1cm) espiral (capa dura e grande) – verde ou encapado
com plástico - Matemática;
01 caderno pequeno com 48 folhas (capa dura/ verde ou encapado com plástico
verde) - Projeto Literário;
01 caderno de caligrafia 40 folhas (sem tarja colorida, formato: 190 mm X 248 mm) –
encapado com plástico ou plástico adesivo autocolante verde;
01 régua de plástico transparente (30 cm);
01 pasta plástica transparente com elástico (verde);
03 pastas plásticas transparentes verdes (com grampo);
01 cartão telado tamanho 30x40;
01 material dourado de madeira com 111 peças (ficará na mochila);
02 pastas catálogo com 50 folhas plásticas (cada).

LIVRO DIDÁTICO
INGLÊS
1. SUPER MINDS 3 – STUDENT’S BOOK
Cambridge
ISBN: 9780521221689

INGLÊS
2. SUPER MINDS 3 – WORKBOOK
Cambridge
ISBN: 9781107482999

INGLÊS
3. UNCLE JACK IN THE AMAZON RAINFOREST
HUB
ISBN: 9788580762655

INGLÊS
4. THE INCREDIBLES
Pearson - Penguin Readers
ISBN: 9781408288689

INGLÊS
5. THE CANTERVILLE GHOST
HUB
ISBN: 9788580760804

LIVRO DIDÁTICO
PORTUGUÊS
6. DICIONÁRIO AURÉLIO
Editora: Positivo

PORTUGUÊS
7. BURITI PLUS - PORTUGUÊS - 3ºANO
Edições Educativas da Editora Moderna
1ª Edição Conforme a BNCC
ISBN: 9788516113155

MATEMÁTICA
8. BURITI PLUS - MATEMÁTICA - 3ºANO
Edições Educativas da Editora Moderna
Edição: 1ª Edição Conforme a BNCC
ISBN: 9788516112554

CIÊNCIAS
9. BURITI PLUS - CIÊNCIAS - 3ºANO
Edições Educativas da Editora Moderna
Edição: 1ª Edição Conforme a BNCC
ISBN: 9788516112899

GEOGRAFIA
10. BURITI PLUS - GEOGRAFIA - 3ºANO
Edições Educativas da Editora Moderna
Edição: 1ª Edição Conforme a BNCC
ISBN: 9788516112974

LIVROS DIDÁTICOS
HISTÓRIA
11. BURITI PLUS - HISTÓRIA - 3ºANO
Edições Educativas da Editora Moderna
Edição: 1ª Edição Conforme a BNCC
ISBN: 9788516113056

LIVROS LITERÁRIOS
HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS
12. PARA SEMPRE - COLEÇÃO MÚSICA EM FAMÍLIA
Paula Santisteban e Eduardo Bologna
Edição: 1
ISBN: 9788567937052
(Venda exclusiva no Colégio Seriös)

LITERÁRIO
13. FELPO SILVA
Eva Furnari Editora Moderna
1ª edição
ISBN: 851605182x

LITERÁRIO
14. A MENOR FAZEDORA DE MÁGICAS DO MUNDO
Pedro Bandeira
Editora Moderna
2ª edição
ISBN: 9788516063160

LITERÁRIO

OBSERVAÇÃO

15. NO PAÍS DAS BEXIGAS

Os outros três livros do projeto
literário Jonas Ribeiro serão
solicitados em fevereiro de
2019, quando realizaremos a
Feira Literária.

César Obeid
Edição: 1
Editora Moderna
ISBN: 9788516085452

UNIFORME
•

•
•
•

Uniforme do Colégio no modelo do Ensino Fundamental I, meias brancas e tênis.
É obrigatório o uso de short ou legging (preto, branco ou vermelho) por baixo dos
vestidos;
01 avental de Artes do Colégio Seriös;
01 avental de Gastronomia do Colégio Seriös;
01 bandana de Gastronomia do Colégio Seriös.

Observações:
• Todo o material e uniformes estão disponíveis para compra na loja Seriös Store em
condições especiais de pagamento.
• Pensamento Computacional - Programa da Mind Makers - Boleto a ser retirado no
Departamento Financeiro - Mensal R$ 28,00 ou anual R$ 336,00.

KIT DE MATEMÁTICA 3º ANO
•

01 caixa plástica organizadora contendo:
- 150 palitos de picolé (coloridos);
- 20 liguinhas de elástico para amarrar dinheiro;
- réplicas do Sistema Monetário Brasileiro (cédulas e moedas de brinquedo com no
mínimo 10 moedas de cada valor);
- fita métrica de 150 cm;
- régua;
- 2 dados pequenos (ou mais);
- 1 relógio de ponteiro pequeno (que funcione);
- 1 calculadora;
- materiais diversos para contagem – tampinhas de cores variadas, botões, miniaturas,
bolinhas etc;
- 1 jogo de dominó;
- 1 pega varetas.

OBSERVAÇÃO
O aluno que já possui o kit matemático do ano passado deverá apenas complementálo com os materiais do ano atual. Lembramos que a caixa padrão (para os alunos novos)
e alguns itens poderão ser adquiridos no Seriös Store. Boa parte desses materiais
poderá ser encontrada também em lojas de variedades. A personalização do kit de seu
(sua) filho(a) poderá ser feita com adesivos ou fotos do gosto dele (a).

Início das aulas: 04 de fevereiro de 2019.

Fone: (61) 3049-8800
www.colegioserios.com.br

•

Orientação para compra dos livros didáticos:

2

1
www.modernacompartilha.com.br
Depois, basta clicar em “COMPRE AQUI”
e, em seguida, escolher o nível de ensino
do seu filho.

3

Insira os dados do aluno e do
responsável para criar uma senha e ter
acesso a todas as funcionalidades do
portal. O login será sempre o seu e-mail
e, caso você seja responsável por mais
de um aluno, poderá incluir o nome de
todos já nessa etapa.

Na tela seguinte, confirme todas
as informações cadastradas. Aqui,
você também poderá adicionar mais
alunos, caso ainda não tenha feito
isso anteriormente.

4
Melhor custo-benefício

1

Ao escolher a opção 1 , você adquire o projeto Moderna Compartilha integral e
seu filho terá acesso a todo o material impresso e recursos digitais disponíveis.
Os materiais estarão à disposição para RETIRADA NA ESCOLA, conforme o
calendário da instituição de ensino.

5
Complete o cadastro e, seguindo os passos,
finalize a sua compra.

2

A opção 2 é um canal de venda alternativo.
Por ela, é possível adquirir de forma
avulsa somente os livros de que precisar.
Os livros escolhidos serão entregues
NA RESIDÊNCIA ou no endereço
cadastrado no momento da compra.

Fonte: Editora Moderna
CENTRAL DE ATENDIMENTO

