Livros
 Língua Portuguesa: Projeto Prosa
Angélica Prado e Cristina Hulle. 3º Ano. Editora Saraiva. (Conforme a
Nova Ortografia). 2ª edição. 2011

 Matemática: Ligados.com
Daniela Padovan e Ivonildes Milan. 3º ano. Editora Saraiva. 2ª edição.
2015.

 História: Aprender Juntos
Raquel dos Santos Funari e Mônica Lungov. Editora SM. 3º ano.
5ª Edição. 2016

 Ciências: Aprender Juntos
Cristiane Motta. Editora SM. 3º ano. Editora SM. 5ª edição. 2016.

 Geografia: Aprender juntos
Leda Leonardo da Silva. Editora SM. 3º ano. 5ª Edição. 2016

 Inglês: Plug in
Eliana Aun, Maria Clara Prete de Moraes e Neuza Bilia Sansanovicz.
Editora Saraiva. 3º ano. 1ª edição. 2015.

Paradidáticos:
 Luana: A menina que viu o Brasil neném. Aroldo Macedo e Oswaldo
Faustino. Editora FTD.
 Eu como assim ou assado? Michele Lacocca – Editora Ática
 A fada que tinha ideias. Editora Ática.

Literatura





2 livros de Literatura – dentre os títulos que estão em anexo.
1 Revistas- Picolé Bacana (venda em bancas de revistas)
2 Revistas em quadrinhos
1 Minidicionário de Língua Portuguesa

Materiais
(de uso individual)














1 caderno grande (100 – capa dura)
1 estojo
1 calculadora (com nome gravado)
1 tesoura com ponta arredondada (de bom corte e com o nome da
criança gravado)
1 marca-texto (amarelo)
2 caixas de lápis de cor (grande)
2 caixas de hidrocor (grande)
12 lápis ( marcados)
6 borrachas ( marcadas)
5 apontadores c/ depósito ( marcados)
2 canetas azuis ( marcadas)
1 pacote de papel ofício branco A4 (500 folhas)
1 agenda escolar , poderá ser adquirida na Secretaria do Colégio, caso
opte por outra agenda, solicitamos que ela contenha um dia da semana
por página.

Arte / Música
 1 caixa de giz de cera (grande)
 1 régua 30 cm (transparente) resistente
 1 flauta doce (SOPRANO GERMÂNICA) adequada para musicalização

Observações
 Os livros e cadernos devem ser forrados com plástico transparente.
 Todo material deve ser marcado com o nome do aluno.

 Alertamos que livros reutilizados devem estar em bom estado de
conservação e com todas as tarefas apagadas. Só devem ser utilizados
se forem compatíveis com a edição solicitada. Destacamos ainda que os
encartes e materiais complementares são de responsabilidade da
família.
 No dia 05/02, será APENAS entrega de material no horário em que a
criança irá estudar.
 Matutino – 7h25min às 11h45min
 Vespertino – 13h15min às 17h 30min
 Para facilitar o acolhimento ao Estudante no primeiro dia de aula, por
favor, cumpra a data e horário determinado para a entrega do material.
 Teremos um Kit escolar que será vendido na escola ( Procurar a
Coordenação), a partir da primeira semana de aula, contendo: 1
encadernado de Português, 1 de Matemática, 1 de Leitura, 1 de Produção
Textual, 1 de Arte e 12 classificadores rápidos padronizados. O valor do
Kit será R$ 124,00.

A Agenda Escolar poderá ser adquirida na
Secretaria do Colégio, a partir de janeiro, no
valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

Av. Senhor dos Passos, 269 – Centro –
Feira de Santana - Fone: 3604-5050
www.padreovidio.com.br

