LISTA DE MATERIAL – 3º ANO EF – 2019
LIVROS DIDÁTICOS
 Língua Portuguesa
Linguagens – 3º ano
William Roberto Cereja e Thereza Cochar
Magalhães
Editora Atual – 6ª edição reformulada.
 Inglês
Trabalharemos com o programa bilíngue da
International School. Os livros serão
entregues aos alunos, em sala.
 Dicionário de Língua Portuguesa
Sugestões:
Mini Aurélio (revisado conforme acordo ortográfico)
Editora Positivo
(O mesmo adotado em 2018)

 Minidicionário da Língua Portuguesa
(revisado conforme acordo ortográfico)
Silveira Bueno – Editora FTD
(O mesmo adotado em 2018)

 Matemática
Buriti Plus Matemática 3 - Projeto Buriti (livro didático
envelope com jogos e material de apoio)
1ª edição - Editora Moderna
 Ciências Naturais
Aprender Juntos - 3º ano – Obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida por
Edições SM - 6ª edição

 História
Aprender Juntos – 3º ano – Mônica Lungov e
Raquel dos Santos Funari
Editora SM – 6ª edição

e

Geografia
Projeto Lumirá – 3º ano
Editora Ática – 2ª edição

 Ensino Religioso
Bíblia Sagrada (tamanho médio) - Edição Pastoral - Editora Paulus
(A mesma adotada em 2018)

LIVROS DE LITERATURA
 A princesa da torre longa
Autor: Tiago de Melo Andrade
Editora: Melhoramentos

 A semente da verdade
Autora: Patrícia Engel Secco
Editora: Melhoramentos

 De grão em grão
Autora: Katie Smith Milway
Editora: Melhoramentos

MATERIAL INDIVIDUAL











01 agenda do colégio
Essa agenda será entregue ao aluno na primeira semana de aula.
03 classificadores de plásticos na cor cristal com plásticos transparentes fixos.
Obs: em cada unidade o (a) aluno (a) usará um classificador.
03 lápis nº 02
01 caixa de lápis de cor – 24 cores
01 borracha
01 caixa de hidrocor
01 apontador
01 régua de 20 cm
01 tesoura sem ponta – com o nome gravado










01 tubo de cola bastão
01 caderno brochura universitário com capa resistente, cor azul, com 48 folhas.
02 marcadores de texto
01 bloco de papel criativo 325 X 235 mm – 32 folhas – 8 cores
04 gibis
02 revistas Picolé
04 potes de massa de modelar (150g – cores variadas)
01 caixa de material dourado (uso individual):
Alunos da casa (o mesmo material usado em 2018)
Alunos novos (material com 611 peças)
OBS: O material de uso pessoal deve ser reposto sempre que necessário.
MATERIAL DE ARTES










10 folhas de papel canson – tamanho A4 - gramatura 140
01 caixa de lápis de cor Aquarelável (24 cores)
02 lápis para desenho HB
1 régua de 30 cm
01 apontador
01 borracha para desenho
01 pasta com zíper (38 x 28 cm)
01 caneta marcador permanente 2.0 mm de cor preta
01 tela 40 x 50 cm.

OBS: Todo o material de Artes deve vir identificado com o nome do aluno.

INFORMAÇÕES GERAIS



Todos os livros didáticos deverão ser forrados com plástico transparente.
Todo material deverá vir com etiqueta preenchida na frente do material (ver
modelo)

Colégio Antônio Vieira – Vieirinha
Aluno (a) ____________________________
Ano: ______Turma: ______ Turno: ________

* No 1º dia de aula, o aluno deverá trazer: estojo completo, o classificador e o
caderno.
→ O restante do material será solicitado através da agenda do aluno.

