COLÉGIO MAGNUM BURITIS
LISTA DE MATERIAL 2022
3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA AS AULAS PRESENCIAIS:
• 06 cadernos - tipo brochurão - 60 folhas, pauta numerada (1,2,3), sendo:
01 Língua Portuguesa; 01 Matemática; 01 História e Geografia; 01 Ciências; 01 Língua Inglesa; 01 FHCV.
• Obs.: Se em bom estado, poderão ser aproveitados os cadernos de Língua Inglesa e FHCV do ano
anterior.
• 01 caderno de desenho tipo espiral grande (48 folhas/capa dura).
• 01 Pasta Brasil com elástico.
• 01 estojo contendo: 03 lápis pretos, 02 borrachas, 01 apontador com depósito, 01 caneta marca-texto
(amarela), 01 caixa de lápis de cor e canetinhas 12 cores ponta fina. Os materiais do estojo deverão ser
substituídos ao longo do ano, de acordo com a necessidade.
• 01 quadro QVL de feltro até a quarta ordem.
• 100 palitos de picolé.
• 01 caixa de material dourado (individual) pequeno, de madeira.
• 01 kit de mininotas de dinheirinho de brinquedo.
• 01 tesoura sem ponta, com o nome do aluno gravado.
• 01 tubo de cola (que deverá ser mantido durante todo o ano).
• 01 blusa de adulto (usada) para aulas de Arte.
• 01 régua comum de 30 cm (rígida).
• 01 conjunto de canetinha do tipo retroprojetor.
• 01 garrafinha tipo squeeze.
• 01 Jaleco branco para uso nas aulas práticas de Ciências.
• 02 máscaras higienizadas e marcadas com nome e sobrenome da criança, acondicionadas em saco
plástico lacrado.
• 01 pasta-catálogo com 50 plásticos (Avaliações – Portfolio).
• 02 revistinhas em quadrinhos.
• Ao longo do ano letivo será solicitada a aquisição de 1 livro literário por Etapa.
TRAZER NA LANCHEIRA, MARCADOS COM O NOME DA CRIANÇA:
• 01 guardanapo de pano.
• 01 garrafinha (tipo squeeze).
• 01 colher (para usar sempre que necessário).
LIVROS
Língua Portuguesa
•

ISBN: 9786557442517 - Português 3 - Aprender Juntos - 3º Ano - 8ª Edição
2021 - Autores: Cícero de O. Silva - Edições SM Educação - de acordo com a
BNCC 2021.
• Minidicionário da Língua Portuguesa.
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Matemática
•

Língua Inglesa

ISBN 9786557442562 - Matemática 3 Aprender Juntos - 3º Ano - 7ª Edição
- Autores: Angela Leite, Roberta Taboada - Edições SM Educação - De
acordo com a BNCC 2021.

• ISBN: 9781107556850 - Amer Guess What! 3 - American English Student’s Book - Level 3 Plataforma Cambridge One – Susannah Reed Cambridge University Press.
• ISBN: 9781107556867 - Amer Guess What! 3 - American English Workbook With Online Resources - Level 3 - Plataforma Cambridge One Lynne Marie Robertson - Cambridge University Press.
• Livros adquiridos diretamente através da Distribuidora SBS, por meio online (www.sbs.com.br/colegiomagnumburitis) ou presencial (loja da Floresta),
terão 10% de desconto.

Geografia
•

ISBN: 9786557442715 - Geografia 3 - Aprender Juntos - 3º Ano - 7ª Edição
- Autora: Leda Leonardo da Silva - Edições SM Educação - De acordo com a
BNCC 2021.

•

ISBN: 9786557442661 - História 3 - Aprender Juntos - 3º Ano - 7ª Edição Autores: Mônica Lungov, Raquel dos Santos Funari - Edições SM Educação De acordo com a BNCC 2021.

•

ISBN: 9786557442616 - Ciências 3 - Aprender Juntos - 3º Ano - 7ª Edição:
Autores: SM Educação - Edições SM Educação - De acordo com a BNCC
2021.

História

Ciências
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OBSERVAÇÕES:
• Em 02/02/2022, às 14h30, realizaremos uma reunião com os pais, para esclarecimentos sobre a
organização das rotinas do ano escolar. O convite será enviado via e-mail para os pais.
• 03 de fevereiro - Início das aulas.
• Os materiais não serão conferidos e devem ser mantidos na mochila da criança diariamente.
• Recomendamos etiquetar com nome e sobrenome todos os materiais da criança.
• Os cadernos brochurão ficam mais resistentes, colocando-se uma gominha no meio, antes de encapá-los.
• Solicitamos a não aquisição de cadernos de capa dura, de espiral ou com quantidade de folhas maior que
a indicada, para não acarretar aumento de peso nas mochilas.
• Para auxiliar na organização do material do aluno, solicitamos que sejam adquiridos cadernos que já vêm
com margem.
• O nome da criança deverá vir na capa de cada caderno e de cada livro.
• Não incluir no material: estilete, corretivo e lapiseira.
• A Pasta Brasil do ano anterior poderá ser reutilizada.

