COL ÉGI O D OS

SANTOS
ANJOS

Colégio dos Santos Anjos
Joinville - Santa Catarina
Lista do Material para 2019
3º Ano - Ensino Fundamental I

Livros:
Língua Portuguesa: Porta Aberta – 3º ano – FTD. Edição 2014
Autoras: Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança.
Minidicionário – Silveira Bueno – Ed. FTD.
Matemática: Porta Aberta – 3º ano – FTD. Edição 2014
Autores: Marília Centurión, Júnia La Scala, Arnaldo Rodrigues.
Ciências: Aprender Juntos – 3º ano – SM. 6ª Edição/2017
Autora: Obra coletiva.
Ensino Religioso: Crescer com alegria e fé – 3º ano – FTD. 2ª Edição/2018
Autoras: Ednilce Duran e Glair Arruda.
Filosofia: A Pequena Grande Marília. 3º ano. 18ª Edição. Autor Clóvis Geyer.
Editora Sophos, 2019. Coleção “O início de uma mudança”.
Projetos de Leitura: 1º Semestre: A colcha de retalhos. Conceil Corrêa da Silva e Nye Ribeiro.
Editora do Brasil.
2º Semestre: Coleção Lê pra mim (escolher um dos títulos sugeridos no verso).
Ana Maria Machado. Editora FTD.
Cadernos:
03 brochuras pequenos 48 folhas: Inglês (1), Ciências (1) e Ensino Religioso (1)
01 brochura grande 96 folhas: Produção textual (reaproveitar do 2º ano)
05 brochuras pequenos 96 folhas: Português (1), Geografia (1), História (1), Matemática (1)
Deveres (1)
01 brochura pequeno quadriculado de 96 folhas (com quadriculado 7mm x 7mm): Deveres (1)
01 brochura pequeno 48 folhas de Música (reutilizar o caderno usado no 2º ano).
Os cadernos podem ser de capa dura. Se forem brochura simples devem ser encapados. Todos
devem ter etiquetas devidamente preenchidas.
Material de apoio:
01 apontador, 01 borracha macia, 01 caixa lápis de cor, 01 caixa giz de cera, 03 lápis pretos nº 2,01
pasta com elástico, 01 régua de 30 cm, 01 tesoura sem ponta, 01 tubo de cola bastão, 01 tubo de
cola líquida, 01 caixa massa de modelar. Alunos novos: 1 flauta marca YAMAHA barroca.
Observações:
1. Os pertences do aluno: material escolar, lancheira, potes, mochila, casaco, deverão ser
identificados com o nome completo do aluno.
2. Outros materiais necessários para o desenvolvimento de atividades na disciplina de Artes e/ou
outras serão solicitados durante o ano letivo.

Atenção:






No dia 08/02/2019 (6ª feira) haverá reunião para pais dos alunos do 3º ano.
Horário: 08 horas (turno matutino) e 14 horas (turno vespertino).
Sugestão: Nesse dia os pais e/ou responsáveis poderão trazer os materiais de
seu(sua) filho(a) já, devidamente, identificados.
Venda de livros no colégio: 10 e 11 de dezembro
Início das aulas: 11 de fevereiro de 2019 (2ª feira)

Observações quanto ao peso da mochila escolar:
 Nas turmas do Ensino Fundamental I existem armários para guardar parte dos
materiais didáticos;








Na elaboração do horário das aulas, sempre que possível, observa-se a quantidade
de material didático necessário;
O dicionário é um material que deve permanecer na escola;
Utilizar, preferencialmente, uma mochila de rodinhas;
Observar o horário das aulas para trazer somente os materiais necessários;
Observar os materiais que são colocados na mochila, evitando brinquedos e outros
utensílios desnecessários para as tarefas escolares;
Utilizar caixa de lápis de cor com 12 cores.

Projeto de Leitura – 2º Semestre
Coleção Lê pra mim (escolher um dos títulos abaixo):
1. Festa no Céu
2. Dona Baratinha
3. Os Três Porquinhos
4. Cachinhos de Ouro

