2022
Ensino Fundamental

3º Ano
Início das aulas: 1° de fevereiro

Os materiais serão conferidos pelas professoras e assistentes na primeira semana de aula.
Aqueles que não atenderem aos critérios precisarão ser trocados. Os jogos ou materiais que
serão utilizados em momentos específicos do ano deverão permanecer em sala e os
materiais de uso personalizado ficarão com os alunos de acordo com a organização da
professora. Os livros didáticos serão usados a partir da segunda semana de aula.
Os cadernos deverão ser verdes ou encapados com plástico autocolante, na cor
verde, e etiquetados com o nome completo e ano do(a) aluno(a)

Material de uso personalizado
01 mochila com ou sem rodinhas
01 lancheira
01 régua de plástico transparente (30cm)
01 estojo contendo:
-lápis grafite preto nº 02 (lapiseira - está autorizado somente 1.6);
-borracha;
-apontador;
-lápis de cor – 12 cores;
-conjunto de canetinhas (ponta fina –12 cores);
-cola branca líquida – 90g;
-tesoura sem ponta com o nome gravado;
-marca texto
*Todos os materiais citados acima deverão ser repostos pela família ao longo do ano,
sempre que houver necessidade.

Material de uso individual

01 caderno capa dura brochura (grande – verde 48 folhas) – encapado
com plástico adesivo autocolante verde, ou plástico transparente verde para as aulas de Inglês
03 cadernos capa dura brochura (grande – verde 96 folhas) - Será para uso
interdisciplinar.
01 caderno quadriculado espiral (1cm X 1cm) capa dura, grande, 96 folhas,
com margem – verde, ou encapado com plástico verde - Matemática
01 caderno pequeno com 48 folhas (capa dura/ verde ou encapado com
plástico verde) - Projeto Literário
01 pasta plástica transparente com elástico (verde)
08 pastas plásticas transparentes verdes (com grampo) - 04 para Inglês
01 tela para pintura 30 x 40cm
3 revistas em quadrinhos (gibis)
01 material dourado de madeira com 111 peças (ficará na mochila)
01 pasta-catálogo com 50 folhas plásticas
02 revistas em quadrinhos (gibis)

Livros didáticos Inglês - Observar o nível
Discover 1
DISCOVER 1- 2nd EDITION - STUDENT'S BOOK , OXFORD- 9780194053877
DISCOVER 1 -2nd EDITION - WORKBOOK WITH
ONLINE PRACTICE, OXFORD - 9780194053891
HOORAY FOR THE HOLIDAYS! - HUB - 9788580760286
SOPHIE'S DREAM - HUB - 9788563623799
ALADDIN AND THE MAGIC LAMP - HUB - 9788580760811

Discover 2
DISCOVER 2 -2nd EDITION- STUDENT'S BOOK - OXFORD - 9780194053907
DISCOVER 2 - 2nd EDITION- WORKBOOK WITH
ONLINE PRACTICE - OXFORD - 9780194053921
THE SELFISH GIANT - HUB - 9788580762853
THE WONDERFUL WIZARD OF OZ - HUB - 9788580760798
PETER PAN - HUB - 9788563623744

Livros Didáticos
01 minidicionário: Dicionário Aurélio – Editora Positivo – 5ª edição
Português: Projeto Buriti Plus - Português (apenas o livro-texto) – 3º Ano
– Obra coletiva. Concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
– 1ª Edição - ISBN: 9788516113155
Matemática: Projeto Buriti Plus - Matemática (apenas o livro-texto) – 3º
Ano – Obra coletiva. Concebida, desenvolvida e produzida pela Editora
Moderna - 1ª Edição - ISBN: 9788516112554
Ciências: Projeto Buriti Plus – Ciências – (Apenas o livro texto) 3º Ano –
Obra coletiva. Concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna 1ª Edição - ISBN: 9788516112899
Geografia: Projeto Buriti Plus – Geografia (apenas o livro-texto) – 3º Ano
– Obra coletiva. Concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
- 1ª Edição - ISBN: 9788516112974
História: Projeto Buriti Plus – História (apenas o livro-texto) – 3º Ano –
Obra coletiva. Concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna –
1ª Edição - ISBN:9788516113056

Livros Literários
Felpo Filva - Eva Furnari – Editora Moderna – ISBN: 851605182X
E foi assim que me tornei escritor – Jonas Ribeiro - Editora Elementar ISBN: 9788599306796

Saiba mais com a Turma da Mônica: História do Brasil – Mauricio de
Sousa – Editora Panini- ISBN: 8573517468
As coisas que a gente fala - Ruth Rocha – Editora Salamandra – ISBN:
9788516080549 - incluir imagem 3 disponível abaixo
Um dono para Buscapé - Giselda Laporta Nicolelis - Editora Moderna
- 4ª edição - ISBN: 9788516106089
Branca de Neve e as Sete Versões - José Roberto Torero - Companhia
das Letrinhas - 1º edição. ISBN: 8574067385
Observações
Os três livros do projeto literário serão solicitados em março.
Uniforme
Uniforme do Colégio no modelo dos Anos Iniciais e tênis. É obrigatório o
uso de short ou legging (preto, branco ou vermelho) por baixo dos vestidos.
01 avental de Artes, 01 de Gastronomia e 01 bandana de Gastronomia,
todos do Colégio Seriös.

Kit de Matemática 3º Ano – Relação dos materiais
01 caixa plástica organizadora
fita métrica de 150 cm
4 dados pequenos (ou mais)
1 relógio pequeno, de ponteiro (que funcione)
1 calculadora
ábaco (pequeno, que caiba na caixa)
baralho simples
Observação: O aluno que já tem o kit matemático do ano passado
deverá apenas complementá-lo com os materiais do ano atual. Boa parte
desses materiais poderá ser encontrada também em lojas de variedades.
A personalização do kit de seu(sua) filho(a) poderá ser feita com adesivos
ou fotos da preferência dele(a).
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