LISTA DE MATERIAL - 2018
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Português:
Projeto Ápis – Língua Portuguesa – 3º ano - 2ª Edição – 2014
Autoras: Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi
Editora Ática – São Paulo
Minidicionário: Dicionários já reformulados de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa – edições a partir de 2009.
4 gibis novos (Maurício de Souza, Ziraldo, Monteiro Lobato, Walt Disney...)
4 revistas “Picolé” – edições diferentes.
Observação:
 No decorrer do ano letivo será solicitado um título a cada aluno para a “Ciranda do
Livro”.
Matemática:
Projeto Ápis – Matemática - 3º ano – 2ª edição - 2014
Autor: Luiz Roberto Dante
Editora: Ática – São Paulo
(ISBN 9788508167708)
História:
A Aventura do Saber – História – 3º Ano
Autores: Francisco M. P. Teixeira e Rosaly Braga Chianca
Editora Leya – edição atualizada
Álbum de Figurinhas Juiz de Fora – 4ª edição – 2011
Autora: Avani Fátima Fernandes
Editora: Franco
Geografia:
Porta Aberta - 3º Ano –– Edição renovada - 2014
Autora: Mirna Lima
Editora: FTD - São Paulo
Ciências:
Horta em Figurinhas – 2010
Autor: João Marcelo Saqurisi
Editora: Franco
- Outros livros paradidáticos poderão ser adotados no decorrer do ano letivo

Material Individual (pedimos marcar todo o material com nome)
-01 caderno de 60 folhas grande (brochurão) para Deveres - vertical, com pauta;
-01 caderno de 60 folhas grande (brochurão) para Português - vertical, com pauta;
-01 caderno de 60 folhas grande (brochurão) para Matemática - vertical, com pauta;
-01 caderno de 60 folhas grande (brochurão) para Produção de texto – vertical, com pauta;
Obs.: Os cadernos não deverão ser em espiral nem conter decoração nas páginas.
-01 pacote de palito de picolé;
-01 estojo completo contendo: 01 caixa de lápis de cor, 02 borrachas, 04 lápis pretos, 02
apontadores, 01 régua (20 cm), 01 tesoura pequena, 01 cola em bastão, 02 canetas marca
texto (amarelo)
-01 pasta com abas e elástico – fina
-03 revistas “Picolé” – edições diferentes.
Material pessoal/uso diário (marcar todo o material pessoal com o nome da criança)
- 01 guardanapo de pano;
- 01 squeeze (garrafa de plástico para água);
- 01 tubo de creme dental.
Material Coletivo
- 01 rolo de fita metaloide (15 mm);
- 01 caixa de massa de modelar colorida
- 01 pacote de papel ofício colorido tamanho A4;
- 04 lápis pretos;
- 01 borracha;
- 01 caixa de lápis de cor;
- 01 tubo de cola branca;
- 01 tubo de cola bastão;
- 01 folha de E.V.A. lisa 60x40cm (cor preta);
- 02 folhas de papel pardo;
- 01 pacote de folha A4 – 75g – 210mm x 297mm – cores luminosas;
OBSERVAÇÕES:
o
o
o
o
o
o
o
o

No primeiro dia de aula trazer todos os cadernos e o estojo
É com bastante observação e critério que organizamos cada classe. Pedimos aos
pais apoio, confiança e acolhida.
O USO DO UNIFORME COMPLETO é OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS
ATIVIDADES NA ESCOLA.
Calçado: tênis ou sandália preta ou de cor neutra, preferencialmente. Meias brancas.
O material de uso pessoal (toalha de mão, guardanapo, escova de dente, creme
dental, garrafinha e estojo) deverá vir diariamente na mochila e/ou lancheira.
Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico (qualquer padrão). O nome
do aluno e o nome da disciplina devem ser colocados por fora.
As orientações sobre a entrega de todo o material dos alunos serão repassadas em
sala de aula.
O material do programa bilíngue será entregue aos alunos no início do ano letivo.
Início das atividades para o 3º Ano do Ensino Fundamental:
01 de fevereiro de 2018

