LISTA DE MATERIAL | 3º Ano – 2017
Disciplina
Português

Livro
1) Aprender Juntos 3 – 5ª- Edição
2) Minidicionário da Língua Portuguesa
revisado de acordo com a nova ortografia
3) Papai esteve na floresta
4) A magia dos biomas
5) O catador de papel v.3
Aprender Juntos – 3 – 5ª- Edição
Aprender Juntos – 3 – 5ª- Edição
Incredible English 2, Class Book. 2ª ed.
Incredible English 2, Activity Book. 2ª ed.

Autor (es)
Adson Vasconcelos
Silveira Bueno

Editora/Ano
SM – 2016
2007

Gusti
Fernando Carraro
Fernando Carrraro
Roberta Taboada / A. Leite
Cristiane Motta
Sarah Phillips [et al]

SM – 2014
FTD – 2016
FTD – 2009
SM – 2016
SM – 2016
Oxford

Filosofia

Discutir e construir um filosofar vivo
8ª edição

Silvio Wonsovicz/ Sandra
Magalhães Albertino

Projeto
Interdisciplinar

Projeto Pensamento, Ação e Inteligência –
PAI 3

Marian Baqués

Matemática
Ciências
Inglês

Sophos
SM – 2008

01 livro de literatura infantil compatível com faixa e nível de conhecimento da língua escrita

Material de uso pessoal identificado com nome do aluno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 caderno brochura capa dura, grande, de 96 folhas, para Língua Portuguesa
1 caderno brochura capa dura, grande, de 48 folhas, para Produção Textual
1 caderno brochura capa dura, grande, de 96 folhas, para Geografia
1 caderno brochura capa dura, grande, de 96 folhas, para História
1 caderno brochura capa dura, grande, de 48 folhas, para Ciências
1 caderno brochura capa dura, pequeno, de 48 folhas para Inglês
1 caderno brochura capa dura, grande, de 48 folhas para Filosofia
1 caderno brochura capa dura, grande, de 48 folhas para FHC
1 caderno de caligrafia pequeno, capa dura, de 48 folhas (não pode ser meu primeiro caderno).
3 cadernos quadriculados (1 cm), capa dura, grande, de 48 folhas, com margem, para Matemática
1 pasta de elástico fina, A4, na cor verde (provas e trabalhos)
1 caneca de plástico ou inox, para uso pessoal, identificada
1 bloco de papel criativo
1 bloco de fichário grande
1 bloco de Canson A4
09/02/2017
1 resma de papel branco
Apresentação do Colégio aos
1 pacote com 100 folhas – Chamequinho – cor azul – A4
alunos novos
1 pote de guache preto grande
Horário: 15h
1 rolo de fita adesiva Kraft larga
Local: Auditório João Paulo II

Material para ficar no estojo do aluno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 apontador com depósito
2 borrachas macias
1 caixa de lápis de cor
2 colas bastão
1 régua plástica de 30 cm
1 tesoura sem ponta, de aço, com cabo plástico
2 tubos de cola branca lavável de 90g
1 caneta marca texto
3 lápis pretos nº 2

13/02/2017
Entrega dos materiais nas
salas de aula
14/02/2017
Início das aulas

