Ensino Fundamental - 3º Ano

2018

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• O material de uso individual deverá ser mantido na mochila.
• A responsabilidade de reposição do material de uso individual já utilizado, desgastado ou extraviado, caberá
somente aos senhores pais ou responsáveis.
• ATENÇÃO: Todo material entregue será conferido e anotado pelo professor, podendo ser cobrado o material
que faltar a qualquer momento pelo mesmo.
Livro(s) Didático(s)
•
O aluno receberá o material por semestre.
Ao iniciar o 1° bimestre ele receberá o Kit referente ao 1° semestre, e entre o 3° e 4° bimestre receberá o
material do 2° semestre;
O material adquirido contém 08 livros, referente às seguintes disciplinas: Português, Matemática, Ciências,
História, Geografia, Artes, Inglês e Espanhol.
▪ Livros Paradidáticos – deverão ser adquiridos 04 livros referentes aos quatro bimestres, sendo
adquiridos na livraria de sua preferência.
 1 Gibi da Turma da Mônica.
 Dicionário da língua Portuguesa (pequeno).

Livro(s) Paradidático(s)
 1º Bimestre – Felicidade – Elias Teixeira – Série Sentimentos – Editora Casa Publicadora Brasileira (CPB)
 2º Bimestre – No Tempo dos meus Bisavós – Ney Ribeiro – Editora do Brasil
 3º Bimestre – Ciúme – Denis Cruz – Série Sentimentos – Editora Casa Publicadora Brasileira (CPB)
 4º Bimestre – Tampinha Tira os Óculos – Mariana Caltabiano – Editora Scipione

Materiais
 6 cadernos grandes com arame e com capa dura decorado com tema livre – 96 fls
 1 lapiseira 0,7 ou 0,9 com duas caixinhas de grafite
 5 lápis
 3 borrachas
 1 caixa de lápis de cor
 1 tesoura sem ponta - com o nome (para ficar na mochila)
 1 régua 20cm (Ficar na mochila do aluno)
 1 estojo escolar (Ficar na mochila com material de uso pessoal)
 1 jogo de caneta hidrocor
 2 canetas marca texto
 2 apontadores
 2 vidros de cola (90g) (1 ficar na mochila e 1 ficar em casa)
 1 garrafinha
 1 protetor solar (trazer nas aulas de Ed. Física)

Materiais para serem entregues ao professor
 6 envelopes pardo de tamanho ofício
 3 vidros de cola (90 g)

