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• Português: Descobrindo a Gramática – 3ºano – 1º Edição / 2015 - Gilio Giacomozzi / Gildete 
Valério / Geonice Valério – Ed. FDT 
Língua Portuguesa - Marcha Criança – 3º ano – 13º Edição /2019 - Maria Teresa / Maria 
Elisabete / Armando Coelho / Vívian Marsico Ed. Scipione 
- Dicionário da Língua Portuguesa - Aurélio 

• Matemática: Projeto Ápis – 3ºano – 4ª Edição / 2020 - Luiz Roberto Dante – Ed. Ática 

• Ciências: Marcha Criança – 3ºano – 14ª Edição / 2019 - Maria Teresa / Maria Elisabete 
Armando Coelho / Vívian Marsico. Editora Scipione 

• História/Geografia Marcha Criança – 3º ano – 14º / Edição - 2019 - Maria Teresa / Maria 
Elisabete / Armando Coelho / Vívian Marsico - Editora Scipione 

• Ensino Religioso: Crescer com alegria e fé. 3ºano – 2ª Edição / 2018 - Ednilce Duran / Glair 
Arruda - Editora FTD 

• Mente Inovadora  

   – Kit Mind Lab - Venda do Kit Aluno no site: meukit.mindlab.com.br  

   – Acesse o menu “ajuda”, digite “OLÁ e, em seguida, clique em “CHAT EM TEMPO 
REAL”  onde deverá ser feita a solicitação do código para a compra do material ou 
acesse: 

             – Whatsapp: mlbr.com.br/whats 

             – E-mail: ajuda@mindlab.com.br 
 

OBSERVAÇÃO 

• Inglês: Programa Bilíngue – InternationaL SCHOOL – (Material será entregue sem ônus para 
o aluno). 

 

Livros de Literatura: 

• Abertura do projeto literário – Se as flores pudessem falar – Débora Bianca 

• 1º trimestre – Pode ser depois? – Sônia Barros 

• 2º trimestre – O silêncio de Júlia  - Pierre Coran / tradução Heloisa Prieto 

• 3º trimestre –  Uma boa conversa – Fernando Carraro 

 

       MATERIAL INDIVIDUAL 
  01 caderno brochura grande liso vermelho (96 folhas) para a disciplina Português 

01 caderno brochura grande liso amarelo (96 folhas) para a disciplina Matemática 
01 caderno brochura grande liso verde (96 folhas) para a disciplina Ciências 
01 caderno brochura grande liso azul (96 folhas) para a disciplina História e Geografia 
10 folhas pautadas 
01 pasta com elástico transparente. 
01 pasta catálogo preta com 30 plásticos 
01 tesoura sem ponta 
04 lápis de escrever grafite e 01 apontador 
02 borrachas macias 
02 colas bastões 
01 régua de 30 cm 
01 caixa de lápis de cor 
01 conjunto de canetinhas hidrocor 
06 envelopes tamanho A4 - pardo 
01 jaleco branco com manga comprida. (com identificação) 
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MATERIAL  PARA APRESENTAR NO COLÉGIO 
( a ser utilizado durante o ano letivo) 

 
04 cartolinas dupla face colorida 

03 blocos A4 de papel creative 

 
01 bloco A3 branco 

01 bloco A4 branco 

02 folhas camurça colorida 

01 metro de plástico adesivo transparente 

01 tubo de cola branca 

06 refis de cola quente 

02 folhas de EVA liso colorido 

02 folhas de EVA glitter colorido 

01 rolo de fita crepe marrom 

01 tinta guache 250 ml (colorida) 

01 tinta acrílica 250 ml (colorida) 

01 pincel chato nº 04 

 

INFORMAÇÕES 

Todo o material escolar deverá estar identificado e vir na mochila do aluno. Todos esses materiais 

deverão ser repostos pela família ao longo do ano letivo, quando se fizer necessário. Os livros deverão 

ser encapados com papel adesivo, etiquetados e identificados. Entregar estojo, livros e cadernos no 

primeiro dia de aula para a professora. 

 
• Início do ano letivo: 01/02/2021 

• Início do integral: 08/02/2021 

• Entrega de material: 26/01/2021 até 04/02/2021 

• Horários: Matutino - 8h às 11h30 

Vespertino - 14h às  


