COLÉGIO METODISTA PIRACICABANO

3o ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
LISTA DE MATERIAL – 2018
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
o

a) As aulas em 2018, para o 3 ano do EFI terão início no dia 01 de fevereiro (quinta-feira), às 13h, no Salão Nobre.
b) Os livros poderão ser adquiridos pelo site da distribuidora Livro Fácil (http://www.livrofacil.net/), selecione o Colégio Metodista Piracicabano,
digite a senha piraci18, para receber descontos exclusivos para alunos do Colégio.
c) A família que adquirir pelo site da distribuidora Livro Fácil, até as datas limites abaixo, receberá na escola o pedido separado por aluno.
Lote
1º lote
2º lote

Último dia para comprar
17 de janeiro 2018
25 de janeiro 2018

MATERIAL INDIVIDUAL/ARTE
- 01 caderno brochura grande capa dura AZUL (96 folhas)
- 01 pasta fina com elástico plástica para tarefas
- 01 pasta catálogo com 60 plásticos
- 01 caderno de desenho (48 folhas de 27,5 x 20 cm) – ARTE
- 01 caderno de desenho (48 folhas de 27,5 x 20 cm) – SALA DE AULA
- 01 pasta polionda com elástico sem alça (33 x 24 x 2 cm) – tamanho A4 – ARTE
- 01 rolo durex preto
-100 folhas de sulfite branca – tamanho A4
MATERIAL INDIVIDUAL/ALUNO
- 01 caderno pequeno capa dura AZUL (96 folhas) – vaivém (*)
- 01 caderno brochura grande capa dura VERDE (96 folhas) – Environment (*)
- 01 caderno brochura grande capa dura AMARELO (96 folhas) – R.W.S. (*)
- 01 caderno brochura grande capa dura VERMELHO (96 folhas) – Inglês (*)

Data de entrega no Colégio
21 de janeiro 2018
05 de fevereiro 2018

MATERIAL DE BOLSA
01 estojo contendo:
 01 tubo de cola bastão grande
 01 caneta “marca-texto”
 01 caixa com 24 cores de lápis
 02 borrachas
 04 lápis pretos apontados nº 2 (não pode ser lapiseira)
 01 apontador com depósito
 01 régua de 30 cm de plástico
 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
 01 tesoura sem ponta (com nome gravado)
 01 caneta PONTA POROSA PRETA - M (média) – para papel
Os materiais do estojo devem ser repostos sempre que necessário.

* Todos com nome

LÍNGUA PORTUGUESA
- Projeto Presente Língua Portuguesa – 3o ano – Ensino Fundamental de 9 anos – Editora Moderna – 4a edição – ISBN 9788516097431 – Autoras: Débora
Vaz / Elody Nunes Moraes / Rosângela Veliago
- Livros Paradidáticos de avaliação durante o ano: Como se fosse dinheiro (Ruth Rocha); Felpo Filva (Eva Funari) e O menino que quase morreu afogado
no lixo (Ruth Rocha).
MATEMÁTICA
- Projeto APIS Matemática 3o ano – Editora Ática – ISBN 9788508184781 versão reformulada 2018, de acordo com a BCNN – Autor: Luiz
Roberto Dante
HISTÓRIA e GEOGRAFIA
o

a

- Projeto Presente – História e Geografia – 3 ano – Ensino Fundamental de 9 anos – Editora Moderna – 4 edição

(SOMENTE O LIVRO) – ISBN 9788516100964 - Autores: Ricardo Dreguer / Cássia Marconi; Neuza S. Guelli / Cíntia Nigro
CIÊNCIAS
a
- Projeto Presente Ciências – 3o ano / Ensino Fundamental de 9 anos – Editora Moderna (SOMENTE O LIVRO) – 4 edição –
ISBN 9788516099602 – Autores: Lilian Bacich / Célia R. Carone / Edilson A. Pichiliani
INGLÊS
- GUESS WHAT! American English Level 2 Student’s Book – Cambridge University Press – ISBN 9781107556737
- GUESS WHAT! American English Level 2 Workbook with online resources – Cambridge University Press – ISBN 9781107556782
ENVIRONMENT AND HUMAN DEVELOPMENT
- Livro: SCIENCE FUSION NEW ENERGY FOR SCIENCE – ISBN 9780547588711 – Editora Houghton Mifflin (sera utilizado do 3. ao 5. Ano)
MÚSICA
- 01 Flauta Doce Yamaha Germânica – com nome gravado
- 01 pasta catálogo com 30 plásticos (a mesma do ano anterior)
DICIONÁRIO (SUGESTÕES)
- 01 Mini Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa - 8ª ed. 2010 - Nova Ortografia (Ed. Positivo) ou Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa
revisado conforme novo acordo ortográfico (Ed. Objetiva/Moderna)
OBSERVAÇÕES

1 – É obrigatória a identificação em todos os materiais individuais e de bolsa.
2 – No decorrer do ano letivo, poderá haver eventuais despesas com material pedagógico, inclusive livros.
3 – O atestado médico para prática de Educação Física deverá ser encaminhado para a Coordenação Pedagógica do EFI.
4 – Os livros didáticos ficarão com os alunos EM CASA e deverão ser trazidos conforme quadro de horário, que será fornecido
na 1a semana de aula.
6 – A entrega do material individual/Arte (com identificação) deverá ser feita no período de 22/01 a 26/01/2018, das 09h às 12h e das 13h às
17h.

