3º Ano do Ensino Fundamental 2020
Livros:


Língua Portuguesa
Livro: Buriti Plus 3º ano
Editora: Moderna (1ª Ediçaõ)
ISBN: 9788516113155



1 dicionário ( De acordo com a nova
ortografia - Sugestões: Houaiss



Obras: Literárias

“Se




criança
governasse
o
mundo”/Marcelo Xavier
Editora Formato
“ Mas respeito, eu sou criança!”/Pedro
Bandeira
Editora Moderna
“A família do Marcelo” /Ruth Rocha
Editora Salamandra
 Roda de leitura
Os livros de leitura extensiva serão
adotados no decorrer do ano letivo


Matemática
Livro: Buriti Plus 3º ano
Editora: Moderna (1ª Edição)
ISBN: 9788516112554




Ciências Naturais
Livro: Buriti Plus 3º ano
Editora Moderna (1ª Edição)
ISBN: 9788516112899




Língua Inglesa – Programa Bilíngue
Os livros serão entregues aos alunos,
no início do ano letivo

 9 sacos para folha ofício (plástico
encorpado)
 1 caixa de lápis de cor
 1 caixa de hidrocor fino (12 cores)
 1 vidro de cola líquida
 1 folha de papel fotográfico
 1 rolo de fita crepe
 1 folha de EVA lisa(cor a escolher)
Material Coletivo
 1 pacote com 500 folhas de papel A4 (75
g/m²)
 1 rolo de fita crepe
 1 pacote de cartolina dupla face (tamanho
A4)
Ensino Religioso


Arte
 1 pacote de papel (kit card) cartolina para
trabalhos manuais
 1 pasta fina de elástico
 1 ´pincel “chato” nº16
 1 bloco Canson A4
Programa Bilíngue
 1 pacote de papel chamequinho
colorido/qualquer cor
 1 pote de massinha 500gr sugestão (Acrilex
Soft) qualquer cor
 1 pote de tinta guache (qualquer cor)
 1 rolo de fita crepe
Obs: Solicitamos que o material de
Arte e do Programa Bilíngue venham
empacotados separadamente

OBS: Os livros de História e Geografia
não serão adotados.











Material individual
1 Agenda escolar
2 cadernos (brochura grande), capa
dura, 96 folhas (Língua Portuguesa,
Matemática) (Observação: Não trazer
espiral)
1 monobloco de dois furos
1 pasta de plástico com grampo
(atividades)
2 gibis ( com 40 páginas)
3 revistas Picolé
1 estojo simples (não aconselhamos o
de lata) contendo: 2 borrachas
brancas, 6 tubos de cola bastão 21g
Pritti, 3 lápis pretos (não é
aconselhável o uso de lapiseira), 2
apontadores (com depósito), 1 tesoura
sem ponta (Tramontina ou Mundial), 1
régua 15cm
1 pasta catálogo transparente com 50
plásticos (encorpado)

1 pasta catálogo com 30 sacolas.
Sugestão: Clear Book/ Yes (antigos
alunos podem continuar usando a
mesma do ano passado)

Informática



1 Pen Drive(com nome)
1 fone de ouvido (com nome)
Atenção!

Todo o material deverá ser encapado e
etiquetado.
As aulas terão início, no dia 04 de fevereiro
de 2020.
Horário das aulas:
Entrada: 12h30min
Saída: 17h50min
Sejam bem - vindos!

