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LISTA

DE

MATERIAL ESCOLAR

DO

3º

ANO DO

ENSINO FUNDAMENTAL – 2017

LITERATURA INFANTIL
Chapeuzinho Vermelho e o lobo Guará- Ângelo Machado - Ed.
Melhoramentos
• Avó com cheiro de pão caseiro – Zé Zuca – Ed. Zit
• Aniversário no cemitério, de Alexandre Castro Gomes, Escrita Fina
• Onde tem bruxa tem fada – Bartolomeu Campos Queirós – Ed. Moderna
• A história estranha de Eduardo Peçanha – Gilberto L. Santos – Ed. Globo
• O Menino e seu amigo – Ziraldo – Ed. Melhoramentos
• Os bichos que tive, Sylvia Orthof, Ed Salamandra
Para compor a biblioteca e a gibiteca da sala de aula. Escolha do aluno:
• Vá a uma livraria e compre um livro escolhido por você!
• 3 Revistas de Histórias em Quadrinhos – escolha do(a) aluno(a).
•

DIDÁTICOS: VERIFICAR SE TODOS SÃO DA ÚLTIMA EDIÇÃO!
•
•
•
•
•
•
•

Mini Dicionário Aurélio (o mesmo do ano passado)
KIDS WEB 3– 2ª edição – Ana Lúcia Militello – Ed. Richmond
Perto de mim 3– Editora S/M
Aprender Juntos – Ciências – 3º ano – Obra Coletiva – Editora S/M
Aprender Juntos – História – 3º ano – Obra Coletiva – Editora S/M
Aprender Juntos – Geografia – 3º ano – Obra Coletiva – Editora S/M
Uma resma de 500 folhas de papel Tamanho A4

MATERIAL BÁSICO
01 Caderno de capa dura, vertical, grande, 96 folhas – não serve espiral Português
• 01 Caderno de capa dura, vertical, grande, 96 folhas – não serve espiral –
Matemática
• 01 Caderno de capa dura, vertical, grande, 48 folhas – não serve espiral –
Ciências/História e Geografia
• 01 caderno de capa dura, vertical, grande, 48 folhas - não serve espiral –
Religião
• 01 pasta plástica de elástico A4 – na cor branca
• 01 pasta plástica de elástico A4 – na cor verde para Inglês
• 01 pacote de argila
PARA COMPOR O ESTOJO DO ALUNO:
• 03 lápis pretos (enviar apenas 1 de cada vez, conforme o uso)
• 01 borracha
• 01 apontador com depósito
• 01 régua geométrica retangular
• 01 régua – 15cm
• 01 tesoura de ponta redonda – tipo mundial
• 01 caixa de lápis de cor
• 01 caixa de pilot
• 01 iluminador de texto
• 01 tubo de cola líquida
•

NÃO DEIXE PARA COMPRAR NA ÚLTIMA HORA, PRINCIPALMENTE OS LIVROS
DIDÁTICOS! LIVRARIA PARCEIRA DA ESCOLA: LIVRARIA
COPABOOKS(COPACABANA)

OBSERVAÇÕES:
O material aqui relacionado deverá ser entregue à professora, impreterivelmente,
no dia 07/02/2017.
Verificar se todos os livros são da última edição, se já estão de acordo com os 9
anos do Ensino Fundamental.
O material básico do aluno deve ser reposto ao longo do ano, de acordo com a
necessidade de cada um.
Todo o material do aluno deve ser identificado com o nome e turma e
encapado.
Caso você não saiba fazê-lo ou esteja sem tempo, aí vai uma indicação.
Encapamos seus livros e cadernos com capricho e segurança.
Entrar em contato nos telefones: 98890 4798
2492 5352
Falar com Márcia.
Obs.: Se desejar, compramos o plástico.

