QUERIDOS PAIS:

Estamos felizes em recebê-los no 3º Ano. Desejamos que seja um ano de conquistas,
trocas e muita amizade. Respeitaremos a educação baseada nos VALORES HUMANOS tendo a
consciência que temos do EU, do OUTRO, do NÓS e do UNIVERSO. Juntos, buscaremos construir um mundo de PAZ. Seremos acolhedores com as diferenças, humildes diante do conhecimento, justos com
quem nos confia a verdade...
Para o (a) seu (sua) filho (a) desejamos ÊXITO, uma nova AMIZADE e muito SUCESSO!
Afetuosamente,
Professoras do 3º Ano.
No primeiro dia de aula, 25/01/2016, o nosso encontro será apenas com os pais, na sala de aula de seu (sua)
filho (a), das 7 às 8 horas da manhã. Sejam pontuais!

CADERNOS:
 Português (pequeno – 96 folhas)
 Matemática (pequeno – 180 folhas)
 Filosofia (pequeno – 48 folhas)
 História e Geografia – (pequeno – 48 folhas)
 Arte (caderno de desenho, grande)
 Ciências (pequeno – 48 folhas)
 Inglês (pequeno – 48 folhas)
 Dever de Casa (pequeno – 180 folhas)
 Redação (pequeno – 48 folhas)

 01 caixa de giz de cera (grande)
 Lápis, borracha e apontador (lapiseira)
 Cola, régua e tesoura (sem ponta)
 01 caneta azul, 01 vermelha e 01 preta
 01 caixa de lápis colorido
 01 coleção de lápis hidrocor.
 01 lancheira

ATENÇÃO, PAIS!
Na aquisição dos cadernos escolham
os que possuam margem e pauta bem
definidas, evitando aqueles com desenhos.

 01 garrafa térmica ou copo para tomar água
 01 toalhinha
 01 marcador de texto (lápis)
 01 dicionário pequeno (com o novo acordo ortográfico)
 02 pastas com elástico (colocar a etiqueta com a identificação do
aluno (a), por fora)

É proibido o uso de
“corretivo” no Colégio.

 Materiais para aula de Arte que devem ser entregues no primeiro encontro com a professora de seu (sua) filho (a), no
dia 25/01/16:
 1 folha de papel laminado (prata);
 3 folhas de cartolina dupla face (verde-escuro, preta e azul-claro);
 2 folhas de cartolina máster (laranja);
 100 fls de papel ofício A4 (azuis);
 2 folhas de EVA (verde e amarelo);
 1 folha de EVA com glíter (cor opcional)

Português Linguagens

Willian Cereja
Thereza Cochar

Atual

Matemática 3

Ênio Silveira
Cláudio Marques

Moderna

Lílian Bacchi
Célia R. Carone
Edílson A. Pichiliani

Moderna

Projeto Ápis

Maria Elena Simielli
Anna Maria Charlie

Ática

Projeto Presente
Geografia (somente o livro)

Neuza Sanchez Guelli
Allyson Lino

Moderna

Cidadania, Moral e Ética
(Edição renovada)

Armando Morais
Maria Soledade da Costa

Construir

Kid’s Web 3
(Second Edition)

Editora chefe: Ana Lúcia Militello

Projeto Presente
Ciências Naturais (somente o livro)

Coleção Microkids – Edição
reformulada – Tecnologia
Educacional

Obra coletiva

Lisalba Camargo
Roselita Camargo Guimarães

Richmond

Camargo

Não aceitamos livros usados nem xerocopiados.
Os livros, cadernos e pastas devem conter a identificação do (a) aluno (a), ano que vai
cursar, turma, nome do colégio.

A Editora Moderna realizará atendimento do Sistema MODERNA
COMPARTILHA nas dependências da Escola, como forma de facilitar a
compra online dos livros didáticos. (www.modernacompartilha.com.br)
Queridos pais,
No ano 2016, decidimos adotar dois livros paradidáticos para cada criança, por dois motivos:
1º MOTIVO: é mais uma forma de incentivar à leitura.
2º MOTIVO: quando a criança recebe o seu livro marcado e, ou, riscado, reclama bastante.
 Carlota Bolota
Autora: Cristina Porto
Editora: FTD

 A parábola do Planeta
Autor: Fernando Carraro
Editora: FTD

Azul

 Material para o 2º dia de aula (26/01/2016) – cadernos de Português, Arte, Dever de Casa e lápis
coloridos.
Obs.: Usaremos os livros a partir da segunda semana de aula.

Seja bem-vindo (a) à Família do 3º Ano.

