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RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR 2021
ENSINO FUNDAMENTAL - 3º ANO
FARDAMENTOS
Fardamento Diário (1º ao 9º ano):
- Calça comprida azul padronizada (sem bolso atrás)
- Tênis preto e meias brancas sem detalhes (uso indispensável)
- Blusa branca de malha Piquete com manga
Fardamento para Recreação:
- Bermuda de malha azul padronizada
- Tênis (o mesmo da farda diária)
- Blusa de malha padronizada

MATERIAL DE PAPELARIA
- 04 cadernos grandes – 96 folhas
- 02 colas de isopor grandes
- Lápis grafite, régua e lapiseira
- Canetas azul e preta
- Borrachas para caneta
- 01 caderno grande 96 folhas para Inglês

-
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01
01
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caderno de desenho grande
tesoura sem ponta
coleção de lápis de cor
coleção de lápis hidrocor
revistas em quadrinho (infantil)

LIVROS DIDÁTICOS
Ø Matemática:
Brincando com os números
Autoras: Joanita Souza
Editora do Brasil – 2019 (Edição atualizada de acordo com a
BNCC)
Ø História: Akpalô
Autoras: Aline Corrêa
Editora do Brasil - 2019

Ø Bíblia Sagrada:
Edições Paulinas ou Ave Maria
Ø Inglês: : Kids Web 3 (Versão atualizada)
Autoras: Paul Seligson
Editora: Richmond

Ø Geografia: Akpalô
Autora: Liane Nascimento
Editora do Brasil - 2019

Ø Dicionário da Língua Portuguesa
(a critério - de acordo com a nova ortografia)

Ø Português: Luz do saber
Autoras: Fabiana Barbosa / Eliane Nascimento
Editora: Luz do saber (Ed. atualizada de acordo com a BNCC)
Ø Ciências: Luz do saber
Autora: Fabiana Barboza / Elaine Nascimento
Editora: Luz do saber

Ø Ensino Religioso: Vinde a mim – 3º ano
Autoras: Raquel Lins e Sara de Senna
Editora: Construir

ØInformática: Projeto Educando
Informática Educacional
Nível III (3º ano)
Ø Caligrafia: Assim eu aprendo caligrafia - 2º ano
Editora do Brasil
OBSERVAÇÃO: O mesmo livro do 2º ano que não foi concluído
durante o ano 2020.

OBSERVAÇÕES
• Os livros e todo o material deverão ser apresentados à professora para revisão, no primeiro dia de aula.
• As aulas terão início no dia 08/02/2021. Turno matutino: 7h às 11h e 10 min. e turno vespertino: 13h às 17h e 10 min.
• Em todo material deverá ser colocado o nome do(a) aluno(a) e o seu ano escolar.
• Os livros deverão ser protegidos com capas para melhor organização e conservação.
• Não será aceito nenhum livro didático destinado ao uso de professor, mesmo que as respostas tenham sido apagadas. Caso seja

detectada a presença deste material, o mesmo será retido na escola.
• Não recomendamos o uso de joias, celulares e objetos especiais em sala de aula e fora dela, pois não assumimos responsabilidade
por danos ou desaparecimento dos mesmos.
• Comunicamos que uso de bolas nas áreas internas do colégio só será permitido nas aulas das modalidades esportivas e recreação
infantil, sob o controle dos professores. EXCETO ESTA CONDIÇÃO, FICA PROIBIDO O USO DE BOLAS NO COLÉGIO EM QUAISQUER
DIAS E HORÁRIOS.
Agradecemos a preferência pelo CSCM e
desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.

