BH–Cidade Nova

Lista de Material - 3o ANO – 2022

A DATA DA ENTREGA
DO MATERIAL SERÁ
INFORMADA
POSTERIORMENTE

MANTER NA PASTA OU MOCHILA:

TRAZER NO DIA DA ENTREGA DOS MATERIAIS:

1

 4 pastas de plástico, com grampo mola, para arquivar

1

folhas (usaremos 1 pasta para cada disciplina: 1 História
e Geografia, 1 Português, 1 Matemática, 1 Ciências)

agenda do Sistema Logosófico de Educação
(a ser fornecida pelo Colégio).

mochila ou pasta para transportar material
escolar.
 1 merendeira de material firme e 1 guardanapo de
pano (para quem não é do lanche coletivo).

 1 estojo escolar.
 1 caixa de lápis de cor, grande,
 4 lápis pretos, número 2

caderno pequeno de capa dura para registro de
experiências (Somente para novatos).

4

cadernos de caligrafia (3 e 4) pautados, tamanho

ofício, tipo brochurão, com 96 folhas (1 Português,
com 12 unidades.

1 Matemática, 1 História e Geografia, 1 para Ciências –

graduação: 6B

o caderno de Ciências poderá ser aproveitado o do ano

(não pode ser lapiseira).

 2 borrachas macias.
 1 garrafinha de água.
 1 tubo de cola em bastão.
 1 tubo de cola líquida.
 1 apontador com depósito.
 1 tesoura média, sem

1

anterior)

 1 bloco pautado, tamanho ofício.
 1 jogo de material dourado (madeira) individual

(pode

ser o do ano passado).

 1 pote de tinta guache 250 ml, na cor branca.
 1 pote de tinta acrílica 37 ml, na cor assinalada:
ponta, com o nome

gravado.

 1 régua de 30 cm, transparente e de acrílico.
 1 estojo de canetinhas.
 1 caneta marca-texto.
 1 pasta de plástico, tamanho ofício, com elástico.

Verde-claro – azul-escuro – terra – rosa –
amarelo – laranja – vermelho – azul – verde –
preto – branco

 1 jogo pedagógico para faixa etária (fatos fundamentais,
ortografia ou de estratégias)

 2 gibis (Turma da Mônica)
 2 brocal – cores variadas.
 2 durex colorido azul.

Obs.: Trazer esse material, diariamente na mochila e, se necessário, repô-lo no decorrer do ano letivo.
ARTES VISUAIS:

 1 caixa de giz pastel oleoso 25 cores.
 1 lixa d’água 180 (alunos novatos) – Obs: colocar o nome e a turma atrás da lixa; não dobrar a lixa.
 1 tubo de tinta acrílica 20 ml na cor: branco de titânio, amarelo ocre, amarelo nápoles carne, marrom van dyck, amarelo
de cádmio, branco de titânio

1

pasta com elástico e com aba – A3 de polipropileno tamanho 450x325 mm – transparente. (Colocar nome,

sobrenome e turma)

 1 avental de brim azul (opcional)

– com nome marcado – manter na mochila.

Matemática:

 Projeto Ápis - BNCC – Matemática – Luiz
Roberto Dante - 3.º Ano - 4.ª edição
2020 – Editora Ática.

Geografia:



Akpalô – 3.º Ano - BNCC – 4.ª edição –
Roseni Rudek e Lilian Sourient – Editora
do Brasil

Língua Portuguesa:

 Buriti

Plus 3 –
BNCC
–
1.ª edição – Mansa Martins
Sanchez – Ed. Moderna.

Ciências:

 Porta

Aberta para o mundo 3 –
BNCC – 1.ª edição – Angela Gil e
Sueli Fanizzi – Editora FTD.

História:

 Livro:

PROJETO Buriti – BURITI Plus
História – 3 – Anos Iniciais do Ensino
Fundamental – De acordo com a BNCC.
1.ª edição – Editora Moderna.

 Livro Paradidático: Belo Horizonte

de arraial a capital – Sérgio
Augusto Dâmaso de Souza –
Editora Cortez.

Um dos dicionários abaixo (nova edição, conforme novo acordo ortográfico).

 Minidicionário da Ruth Rocha – Editora Scipione
 Minidicionário Luft – Editora Ática
 Dicionário Didático – Editora SM

 Dicionário Silveira Bueno – Editora FTD
 Minidicionário Aurélio – Editora Positivo

Literatura:

 A história de cada um – Juciara Rodrigues – Editora
Scipione

 Nico e Anita e as aventuras no Rio Ariranha – Sérgio

Lorenzet (Editora Lire – poderá ser adquirido na
secretaria do Colégio em 2022 ou no site:
www.editoralire.com.br)

 O mundo do

meu amigo – Ana Cecília Carvalho –

Ed. Formato.

 A grande descoberta – Graziela Bridi Faccio – Editora
Lire - poderá ser adquirido na secretaria do Colégio
em 2022 ou no site: www.editoralire.com.br

 As Razões do Coração – Maria da Glória Castro –
Editora do Brasil.
Inglês:



 Guess What!

Guess What!
Student’s book 3
(AMERICAN
ENGLISH) / Editora
Cambridge.

 1 pasta catálogo A4

Workbook 3
(AMERICAN
ENGLISH) Editora
Cambridge

 Birds - The
Mysterious Egg
– Level 3 –
Mark Ormerod
Editora
Macmillan.

transparente com 30 plásticos
Importante: os livros são versão AMERICAN.
Livros inteiros ( Unidades 1 a 8 . Não pode ser COMBO)

Espanhol:

 Ventanita 3 al español
– Santillana Español.

 ¡Soy más alta? - Elena
G. Hortelano –Editora
Edelsa (podeser
encontrado na
distribuidora Disal –
3275-2098 / 3291-7310).

 Dicionário Santillanapara
estudantes – 4.ª edição
– Ed. Santillana español.

IMPORTANTE:
1. Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno; e os livros didáticos, paradidáticos, cadernos e
pastas deverão ser etiquetados.
2. Pedimos aos pais que tragam o material completo, pois facilitará o trabalho a ser realizado com as crianças,
desde o primeiro dia.
3. É imprescindível o uso do uniforme oficial do Colégio.

