LISTA DE MATERIAL - 2017
3º ano do Ensino Fundamental
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno e a turma correspondente.
Os livros e os cadernos deverão ser encapados com plástico transparente.
















1 pasta de elástico (para os deveres de casa).
3 pastas de grampo de plástico transparente
1 caderno grande e fino de capa dura para Língua Portuguesa com folhas pautadas e brancas (sem desenho)
1 caderno grande e fino de capa dura para Matemática - 48 folhas -(evitar as folhas picotadas)
1 caderno (48 folhas) costurado para produção de texto (sem desenho, comum, com folhas brancas, grande, liso)
na cor vermelha. OBS: Não aceitaremos outro tipo de caderno para produção textual .
1 caderno de desenho pequeno para Educação Física (para os alunos novos).
1 caderno de desenho grande para Artes
2 lápis pretos, borracha e apontador
1 régua de 30cm
02/02/17 (5ª feira) - Reunião de
1 calculadora
1caixa de lápis de cor
acolhida para os pais dos alunos
1 tubo de cola de 90 g
novos no Eiduc, às 18h.
1 tesoura sem ponta
1 caneta marca texto
1 Dicionário de Língua Portuguesa

LIVROS DIDÁTICOS

 LÍNGUA PORTUGUESA
Projeto Presente – Língua Portuguesa 3 – (somente o livro) - Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e
Rosângela Veliago – Editora Moderna
 MATEMÁTICA
Fazendo e Compreendendo Matemática 3 - Lucília Bechara Sanchez, Manhúcia Perelberg Liberman e
Regina Lúcia da Motta Wey – Editora Saraiva
 CIÊNCIAS NATURAIS
Projeto Presente – Ciências Naturais 3 – Livro e caderno de atividades - Lilian Bacich, Célia R. Carone,
Edilson A. Pichialini – Editora Moderna
 HISTÓRIA E GEOGRAFIA
Projeto Presente – Ciências Humanas 3 – Ricardo Dreguer , Cássia Marconi ,Neuza Sanches Guelli e Cíntia
Nigro– Ed. Moderna

 INGLÊS
SHINE ON! 3 – Susan Banman Sileci e Patrick Jackson - Ed. Oxford
 PROJETO MENTEINOVADORA (será vendido no Eiduc )
Kit do Aluno – 3º Ano – Mind Lab Brasil

ATENÇÃO! Todos os livros são consumíveis, por este motivo não podem ser aproveitados de um
ano para o outro.
Observações:
 Início das aulas: 06/02/2017 (2ª feira). Horário: das 13h às 17h.
 O uso do uniforme é obrigatório. Todos os alunos deverão estar com o uniforme completo no 1º
dia de aula.

