
 

LISTA DE MATERIAL – 2012 

3º ANO (3/9)  
 

 

04 cadernos brochurão 96 folhas (matemática – português – ciências – e  1 que será dividido para história e geografia ) 

01 caderno brochurão 96 folhas (diário de leitura) – (ALUNOS NOVATOS) 

01 caderno brochurão 96 folhas (aula de música) - (ALUNOS NOVATOS) 

01 caderno de capa dura 48 folhas pequeno (inglês). (ALUNOS NOVATOS) 

*01 pacote de sulfite A4 reciclado (500 folhas) 

*50 folhas de sulfite A3 branco– (ALUNOS NOVATOS) 

*50 plásticos resistentes com 4 furos  

*01 pacote de creative paper 

*30 folhas pautadas para produção de textos (folha para fichário) 

*01 bloco ortográfico com 50 folhas 

*01 caneta esferográfica azul (comum) 

*02 canetas marca texto  fluorescente amarela 

*15 lápis pretos nº 2 (não será permitido o uso de lapiseiras) 

*05 borrachas (brancas e grandes) 

*01 pasta polionda com alça – tamanho A3 – preta – (ALUNOS NOVATOS) 

*03 envelopes pardos (tamanho ofício) 

*03 pastas com trilho (preta) 

01 estojo (com divisões para lápis, borracha e lápis de cor) 

*01 calculadora simples 

01 pasta preta tipo colecionadora com 20 plásticos resistentes (para enviar circulares e Para Casa)  

O estojo deverá ser mantido completo até o final do ano com os seguintes itens:    01cx. de lápis de cor    (grande)  01 régua 

transparente de 15 cm, 02 borrachas, 01 apontador (com reservatório),  02 lápis preto nº 2 (não será permitido o uso de lapiseira), 01 

conj. de canetinha hidrocor (grande), 01 cola 90 grs, 01 tesoura ponta redonda (nome do aluno gravado). Não enviar estilete e 
corretivo. 

*02 gibis (para leitura em sala de aula) 

01 agenda (adquirida na escola) 

*02 livros de literatura indicados pela coordenação, no início de cada etapa. 

02 Apostilas Maxxi Atividades adquiridas na escola. Uma para cada semestre letivo. 

 

AVISOS IMPORTANTES 

 

1 -  Todo o material deverá ser entregue, na primeira semana de aula,à professora para conferência. 

2 -  Os itens com (*) permanecerão na escola. 

3 -  Não é permitido o uso de fichários nem cadernos com espiral 

4 – A agenda da escola e a pasta preta deverão estar diariamente na mochila 

5 – É recomendável o uso da mochila com carrinho 

6 – O uniforme será vendido na Criart -  3681 4666 R.José Salomão Filho, 110 A  - Brant. 

NÃO É  PERMITIDO O USO DE CALÇA, SHORT E SAIA JEANS, BEM COMO, QUALQUER PEÇA SEM A 

LOGOMARCA OFICIAL. 

Uniforme uso diário: saia-short, bermuda, camiseta ou regata, calça comprida (modelo esporte, moletom  ou leg), 
jaqueta ou blusa de moletom, tênis ou sandália presas no pé. 

Uniforme de Educação Física: short ou calça leg, camiseta regata e tênis. 

INÍCIO DAS AULAS: 02/02/2012   (QUINTA-FEIRA) 

INÍCIO DO DIA  INTEGRAL – 09/02/2012 (QUINTA-FEIRA) 



 

LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS PARA 2012 

3º ano (3/9) 

 

 

      PORTUGUÊS 

      PORTUGUÊS LINGUAGENS – 3º ANO 

EDITORA: ATUAL 

AUTOR: WILLIAM ROBERTO CEREJA E THEREZA COCHAR MAGALHÃES 

3ª EDIÇÃO 

                  

MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA COLEÇÃO CONVIVER - 3º ANO  

EDITORA: MODERNA 

AUTORES: LUIZ MÁRCIO IMENES, MARCELO LELLIS E ESTELA MILANI. 

 

CIÊNCIAS 

PROJETO PROSA CIÊNCIAS – 3º ANO 

EDITORA: SARAIVA 

AUTORA: MAÍRA ROSA CARNEVALLE 

2ª EDIÇÃO 

 

GEOGRAFIA 

PROJETO PROSA GEOGRAFIA – 3º ANO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

EDITORA:SARAIVA 

AUTORES: ANGELA RAMA E MARCELO MORAES PAULA 

2ª EDIÇÃO 

 

HISTÓRIA 

PROJETO PROSA  HISTÓRIA– 3º ANO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

EDITORA: SARAIVA 

AUTORAS: ALEXANDRE ALVES, LETÍCIA FAGUNDES DE OLIVEIRA E REGINA NOGUEIRA BORELLA 

 2ª EDIÇÃO 

 

     INGLÊS  

KIDS UNITED 

CLASS BOOK  - 3 

     EDITORA OXFORD 

 

 1 MINI DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

ATENÇÃO: 

SÓ ACEITAREMOS 

LIVROS REFORMULADOS 

CONFORME A NOVA 

ORTOGRAFIA. 


