LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021
3º ANO – VETERANOS
12 cadernos do tipo “brochurão”, de 80 folhas, (não serve espiral nem de capa dura), sendo:
2 para PARA CASA
1 para GEOGRAFIA/HISTÓRIA
Observação importante: Os demais
1 para LÍNGUA PORTUGUESA
1 para LITERATURA
cadernos deverão ficar sem
etiquetas para serem substituídos,
1 para INGLÊS
1 para MATEMÁTICA
quando necessário.
1 para CIÊNCIAS DA NATUREZA
1 caderno de capa dura, pequeno, de 48 folhas, para ORTOGRAFIA
1 pasta catálogo, com plásticos, para MÚSICA (deve ser aproveitada a do ano anterior)
1 pasta plástica fina, com elástico, (modelo “Brasil”), para Para Casas e Circulares
1 tesoura, de ponta redonda, com o nome gravado
1 caixa de lápis de cor com 12 unidades
4 lápis pretos nº 2 – não é permitido o uso de lapiseiras
1 estojo
1 borracha branca macia
1 régua transparente de 30 cm
3 colas em bastão (Pritt ou similar, tamanho grande)
1 apontador com depósito

-

-

 LIGAMUNDO – 3º Ano – Autora: Eliane Reame – Ed. Saraiva com a plataforma Plurall –

LIVROS ADOTADOS

MATEMÁTICA

LÍNGUA
PORTUGUESA

INGLÊS

1ª Edição 2018

 LIVRO PARADIDÁTICO: Os problemas da Família Gorgonzola – Eva Furnari – Ed.
Moderna
 APRENDER JUNTOS PORTUGUES 3 – 3º Ano – Autores: Cícero de Oliveira Silva,
Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva e Márcia Cristina Abromovick – Ed. SM – versão BNCC
 “AS MAIS BELAS HISTÓRIAS” – Apostila será vendida na escola em 2021
 1 MINI DICIONÁRIO – Sugerimos:
- Mini Aurélio – O Dicionário da Língua Portuguesa – 8ª Edição/2010 – Ed. Positivo ou
- Pequeno Dicionário Houais de Língua Portuguesa – Ed. Moderna
 GUESS WHAT! 3 – Pupil’s Book – Ed. Cambridge – Versão Britânica

ISBN: 9781107528017
 GUESS WHAT! 3 – Activity Book – Ed. Cambridge – Versão Britânica
ISBN: 9781107528031
 CAMBRIDGE PRIMARY SCIENCE 3 – Learner’s Book – Ed. Cambridge
ISBN: 9781107611412 – Leia a observação Nº 08
 READER: THE TALE OF PETER RABBIT – Ladybird ELT Graded Readers – Level 1.

OBSERVAÇÕES
1. Caderno, lápis, borracha e cola certamente precisarão ser repostos durante o ano letivo. Tenham em casa
alguns a mais.
2. Todo material, inclusive a borracha, o apontador e a cola, deverá ser marcado com o nome do aluno.
3. Os livros e cadernos do 3º Ano deverão ser encapados com PLÁSTICO TRANSPARENTE.
4. Os livros e cadernos deverão ter etiquetas do lado de fora contendo: nome do aluno, série, nome da
professora e finalidade do caderno.
5. Por que cadernos “brochurão” e não cadernos “espiral” ou de “capa dura”? Porque pesam menos e são
mais fáceis de serem carregados pelos nossos alunos e por nós. O nosso método de trabalho nos exige
analisar os cadernos, diariamente. Carregamos estes cadernos de um lado para o outro, diversas vezes
ao dia.
6. Para o trabalho de Literatura, em 2021, usaremos os livros que já temos na biblioteca exclusiva do Ensino
Fundamental.
7. O caderno de Inglês, usado em 2020, que ainda tiver páginas em branco, poderá ser utilizado em 2021.

8. O livro de Inglês CAMBRIDGE PRIMARY SCIENCE 3 – Learner’s Book – Ed. Cambridge, estava na lista
de material do 2º Ano em 2020. Certamente, vocês o compraram e ele não foi utilizado. Usaremos em
2021, no 3º Ano.
9. Ao adquirirem o livro de Inglês GUESS WHAT! 3 Activity Book, vocês podem optar pelo exemplar com a
permissão de acesso à plataforma digital, caso queiram.
10. É necessário que todas as crianças tenham computador ou tablet, impressora e um bom acesso à internet
para o possível ensino remoto.

