LISTA DE MATERIAL – 3º ANO - 2022

LIVROS
Projeto Presente - Língua Portuguesa – 5.ed. - 3º ano – Débora Vaz, Elody Nunes Moraes, Rosângela Veliago
- Editora Moderna – somente caderno de atividades
ISBN: 9788516120160 (VENDA EXCLUSIVA LIVRARIA DA VILA)

Nosso livro de Matemática – 3º ano – Celia Maria Carolino Pires e Ivan Cruz Rodrigues – Zapt Editora
ISBN: 9788564042513

Learn with Us - volume 2 - Class Book – Editora Oxford
ISBN: 9780194908436

Learn with Us - volume 2 - Activity Book with Online Practice – Editora Oxford
ISBN: 9780194908542
ATENÇÃO: Esses livros são consumíveis (livros físicos e mídia digital) e, portanto, não será possível a
reutilização desses materiais. O código fornecido no cartão de acesso do Activity Book é único e
intransferível. O uso da plataforma online é parte integrante do curso de inglês. Não destacar o cartão da
capa do livro. O cadastro será feito na escola, sob a orientação de um adulto.

Histórias à brasileira – volume 1 – A Moura torta e outras - Ana Maria Machado – Companhia das Letras
ISBN: 9788574061559

Um dia, um rio - Leo Cunha – Editora Pulo do Gato
ISBN: 9788564974968

BGA, o bom gigante amigo – Roald Dalh – Editora 34
ISBN: 9788573261295

2 gibis para a gibiteca de classe

Para alunos(as) novos(as): Dicionário Houaiss ilustrado – Instituto Antônio Houaiss – Editora Moderna
ISBN: 9788516101473
(Nossos(as) alunos(as) já possuem esse material, que estará na escola)

CADERNOS
1 caderno pautado universitário – 48 folhas, brochura, capa dura, azul
1 caderno de desenho – tamanho A4 - 96 folhas, espiral, capa dura

PASTAS
1 pasta – 40s transparente (História e Geografia). Sugestão: Clear Book BD
1 pasta – 40s amarela (Produção de texto). Sugestão: Clear Book BD
1 pasta – 20s (Música). Sugestão: Clear Book BD
1 pasta polionda azul com elástico, tamanho A4, dorso de 1,5 cm (Lição de casa)
1 pasta (24 cm x 35,5 cm) com ferragem, cor azul (Avaliação) Sugestão: CLIP FILE
1 pasta plástica transparente de elástico, tamanho A4, dorso de 1,5 cm (Atividades)

Obs.: As pastas deverão ter a etiqueta de identificação afixada com Contact.
Poderão ser utilizadas as do 2º ano, caso estejam em bom estado.

DIVERSOS
2 borrachas
4 lápis grafite
1 envelope de papel pardo tamanho A4 (Inglês)
2 tubos pequenos de cola bastão (com nome). Sugestão: Pritt
1 caixa de massinha de 180g / 12 unidades. Sugestão: UTI GUTI

Material para deixar na mochila do(a) aluno(a):
1 estojo contendo:
➢ lápis grafite Sugestão: Faber Castell ECO GRIP 2B
➢ 1 tubo pequeno de cola bastão
➢ 1 borracha
➢ 1 apontador com depósito
➢ 1 régua de 15 cm transparente de acrílico
➢ 1 tesoura sem ponta com nome gravado. Sugestão: Mundial
➢ 1 caixa de lápis de cor de 24 cores
➢ 1 caneta marca texto
➢ 1 caneta esferográfica na cor verde
➢ 1 caneta fina preta de ponta porosa – 0,4 mm
➢ 1 caixa de canetas hidrográficas finas de 12 cores

Agenda, apostilas, pastas de atividades e colete para educação física deverão ser adquiridos no Webclasses
após o início do ano letivo.

Atenção
➢ todo o material deve vir etiquetado com o nome do(a) aluno(a), inclusive as borrachas, lápis de cor,
lápis grafite e canetas hidrográficas;
➢ para evitar o excesso de peso na mochila, pedimos que respeitem os itens indicados na lista;
➢ durante o ano, serão solicitadas apostilas ou algum material para trabalhos diversos;
➢ os materiais do estojo devem ser repostos sempre que necessário;
➢ o uso do uniforme é obrigatório nas aulas de Educação Física, nas saídaspedagógicas e estudos do meio.

