Lista de Material 3º ANO EF I - 2021


Área do conhecimento
Língua Portuguesa
Observação: Se possível
reutilizar os cadernos do ano
2020

Material necessário
01 caderno brochura grande capa dura 96 fls para atividades (Sugestão de
capa na cor azul)

01 mini dicionário da Língua Portuguesa (nova ortografia, sugestão Michaelis ou
Aurélio)

01 livro de literatura infanto-juvenil, nível de 3º Ano
01 caderno de caligrafia pequeno (Sugestão encapar na cor azul)
Língua Inglesa

01 caderno brochura pequeno capa dura 48 fls para Inglês (Sugestão de capa na
cor azul)

01 dicionário de inglês ilustrado (sugestão Hill,Terrence EdwardAndrade,Telma
Guimarães Castro ou da Oxford Children's Picture Dictionary - 2 Ed.)

Atividades Diárias

01 caderno brochura grande capa dura 96 fls (Sugestão de capa na cor azul)
01 pasta preta (arquivo) com 120 plásticos (Verificar se o plástico abre com
facilidade)

01 pasta brasil
Materiais Artes

01 caderno de desenho grande capa dura (sugestão encapar na cor azul)
01 cx giz de cera 12 ou 15 cores (fino)
01 estojo de caneta hidrocor 12 cores
02 metros de papel contact transparente
01 bloco criativo Romitec com 32 folhas
01 pincel grande chato nº 6 ou 10

Matemática

01 caderno grande quadriculado 1cm x 1cm (cuidar com a metragem) (sugestão
encapar na cor azul)

Para utilização em todas as
áreas

Material de cuidados de
higiene pessoal

01 kit de material dourado (individual) – Deixar na mochila
01 Ábaco vertical (aberto)
01 apontador com depósito
01 penal / estojo com zíper
01 régua de 30cm (resistente)
01 tesoura sem ponta com nome do aluno gravado (Mundial ou
Tramontina).
02 borrachas
01 tubo de cola Tenaz ou Faber Castell 110g
05 lápis de escrever preto nº 2 – Faber Castell
01 cx lápis de cor grande (12 ou 24 cores)
01 lancheira térmica para seus lanches no período curricular
01 nécessaire + escova de dentes com capa + escova ou pente de cabelos
(deverá estar todos os dias na mochila)

01 garrafinha de água para uso diário com tampa protetora do bico (com
nome)

01 repelente para insetos OFF Spray
01 protetor solar FPS 30
01 frasco pequeno de álcool em gel 70% de uso individual
06 máscaras ( identificadas com nome e embalagem para máscaras limpas e sujas
identificadas)

Material de contraturno

Turma: CTT - EF - 3 VESP

01 Caderno brochura grande 48 folhas para atividades de reforço escolar
(na cor azul)

02 Gibis / 02 Revistas
01 massinha de EVA

Observações:
➔ Se o material estiver em bom estado, pode ser reutilizado do ano anterior.
➔ Todo material individual deverá ser identificado, com nome do aluno e turma.
➔ As marcas citadas são apenas sugestões e preferências.
➔ Diariamente na mochila deve constar lápis de escrever, borracha, lápis de cor, cola e tesoura.
➔ Providenciar todo o material para o seu 1º dia de aula.

Livros Didáticos: deverão ser retirados no dia 01 de fevereiro no colégio.
❖ Apostilas do Sistema de Ensino Anglo
❖ Líder em Mim
❖ Material Wizard
Início das aulas:
❖ Dia: 04 de fevereiro de 2021 (quinta-feira)
Reunião com os pais e/ou Responsáveis:
❖ A data e horário deste momento serão divulgados oportunamente.
❖ Sobre a modalidade das aulas (presencial, remota ou híbrida), assim como a data da reunião de
pais e/ou responsáveis enviaremos maiores informações via UNIMESTE

Horário das aulas (1º a 6º ano ):
❖ Matutino: 7h30min às 11h45minmin (segunda a sexta-feira)
❖ Vespertino: 13h15min às 17h30min (segunda a sexta-feira)

Agenda virtual Unimestre (APP Unimestre):
❖ Este é o meio de comunicação oficial do Colégio Excelsior. Portanto fiquem atentos aos envios
de recados pelo APP Unimestre. Caso se tenha dúvidas quanto a instalação e acesso (login e
senha), favor entrar em contato com a secretaria escolar.

SUGESTÕES DE LITERATURAS 3º ANO 2021
Lista com sugestões de livros de literatura infanto-juvenil. Estes poderão ser adquiridos em livrarias do
gênero.

– Para Gostar de Ler Júnior. Tatiana Belinky. São Paulo: Ática, 2004.
– O Mistério do Coelho Pensante e outros contos. Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Rocco,
2010.
– O jogo das palavras mágicas. Elias José. São Paulo: Paulinas, 1996.
– Poemas para brincar. José Paulo Paes. São Paulo: Ática, 2012.
– Brincabulário. Marta Lagarta. São Paulo: Ática, 2012.
– Macacos me mordam - narrativas do folclore. Ernani Ssó. São Paulo: Companhia das
Letrinhas, 2006.
– O livro do enrola-língua. Ciça. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
– Ali Babá e os quarenta ladrões. Coleção Tesouro dos Clássicos. São Paulo: Ática, 2012.
– Contos de Grimm. Vol 1. Maria Heloisa Penteado. Ática, 2012.
– O teatro de sombra de Ofélia. Michael Ende. Ática, 2012.
– O Lobo do Centeio. JanainaTokitaka. Escrita Fina, 2011).
– Histórias de sacudir o esqueleto. Angela Lago. Companhia das Letrinhas, 2010.
– As bruxas. Roald Dahal. WMF - Martins Fontes. 2011.
– Diário de um Banana. Jeff Kinney. Vergara & Riba, 2012.
– As Coisas Vistas de Cima. Olívia Muniz e Fábio Yabu. Publifolha, 2012.
– A casa interminável. Martín Blasco. Mundo Mirim, 2012.
– Era uma vez duas linhas. Alonso Alvarez. Iluminuras. 2012.
– Como ser babá do vovô. Jean Reagan. Companhia das Letrinhas, 2012.
– Uma, Duas, Três Princesas. Ana Maria Machado. São Paulo: Ática, 2013.
– Histórias das Mil e uma noites. Ruth Rocha. São Paulo: Salamandra, 2010.
– Procura-se lobo. Ana Maria Machado. São Paulo: Ática, 2005.
– Vejam como eu sei escrever. José Paulo Paes. São Paulo: Ática, 2001.
– Por enquanto eu sou pequeno. Pedro Bandeira. São Paulo: Moderna, 1994.
– Bicharada de letras. Luiz Roberto Guedes. São Paulo: FTD, 1996.

