
 
LIVROS DIDÁTICOS  

↗ PORTUGUÊS 

 
 
 
 
 
 

 

↗ MATEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 

↗ CIÊNCIAS NATURAIS 

 
 
 
 
 
 

↗ HISTÓRIA 

 
 
 
 
 
 

↗ GEOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 

LEITURA EXTENSIVA 
→ AJELASMICRIM 
Tereza Cristina Malcher Campitelli 
Selo Off Flip Editora 

→ IRINEU 
Mariana Mattos 

→ ZUM-ZUM-ZUM DAS MONTANHAS – Histórias de Nova 
Friburgo 
Teresa Cristina Malcher Campitelli 
Editora Tema 

TRAZER GIBIS PARA QUE POSSAM FAZER PARTE DE NOSSA 
GIBITECA. 

A AVENTURA DA LINGUAGEM: 3º ANO 

LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO  

Editora Ibep 

Luiz Carlos Travaglia, Silvana Costa e Zélia 

Almeida 

MATEMÁTICA 3 – (APENAS O LIVRO) 

4ª edição 

Editora Moderna 

Ênio Silveira e Cláudio Marques  

 

BURITI  PLUS CIÊNCIAS 3 

1ª EDIÇÃO 

Projeto Buriti 

Editora Moderna 

 

BURITI  PLUS HISTÓRIA 3  

1ª EDIÇÃO 

Projeto Buriti  

Editora Moderna 

 

 

BURITI   PLUS GEOGRAFIA 3  

1ª EDIÇÃO 

Projeto Buriti 

Editora Moderna 

 

MATERIAL COMPLEMENTAR 

- MINIDICIONÁRIO DE PORTUGUÊS – NOVA ORTOGRAFIA 

- Estojo contendo lápis 2b, borracha com cinta plástica, 

apontador com depósito, tesoura sem ponta, régua (30 cm), 

cola bastão, cola branca, lápis de cor (24 cores), hidrocor 

ponta fina (12 cores), giz de cera ou lápis de cera (12 cores), 

marca texto 

- Pasta com elástico 

- Pastas plásticas com grampo:  

   03 azuis para português,  

   03 vermelhas para matemática,  

   03 amarelas para ciências,  

   03 verdes para geografia/história, 

   01 roxa para redação  

- 01 caderno quadriculado grande, com capa dura 

- 02 cadernos grandes, com 96 folhas, com capa dura 

- 02 blocos de folhas com pauta, furos e margem, sem de-

senho  

- 02 blocos de desenho tamanho A4 

- Flauta doce Yamaha Germânica  YRS-23G 

- 02 pacotes de papel para recortar, colar e montar (8 cores) 

- 01 tubo de cola colorida (qualquer cor) 

- 01 CD com capa acrílica (ambos identificados) 

- Tabuada 

- Calculadora 

- Dado 

- 50 palitos de picolé coloridos (amarelo, vermelho ou azul) 

- 01 resma de papel branco A4 

- 01 pincel para pintura chato nº 8 

- 01 pincel para pintura redondo nº 16 

- 02 telas 20X30 para pintura 

- 01 pote de 250ml de tinta acrílica 

- Aquarela em pastilhas 

- 02 revistas para trabalhos de colagem 

- Camiseta de malha branca, grande, para ser usada nas aulas 

de artes (poderá ser a mesma que foi usada no ano de 2018). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

→ os alunos deverão adquirir, nas malharias especializadas da cidade, a camisa que será usada na 

inauguração da Escola Jardim Nossa Senhora das Dores, dia 09 de fevereiro. Essa camisa terá uma 

produção limitada e poderá ser usada durante todo o ano letivo. 

→ os livros didáticos são consumíveis e, por isso, NÃO SERÃO ACEITOS LIVROS REAPROVEITADOS. 

→ todo o material, inclusive o uniforme, principalmente o agasalho, deverão ser identificados com o 

nome, a turma e o turno da criança. Os livros também deverão ser identificados e encapados com plástico 

de qualquer tipo. 
→ o material de uso pessoal deverá ser revisado e reposto sempre que necessário. 

→ ao longo do ano, outros materiais poderão ser solicitados. 

 

REUNIÃO DE PAIS: 

06/02/2019, às 13h, no Teatro Sânia Cosmelli 

Pedimos que tragam, nesse dia, todo o material escolar devidamente identificado. 

INÍCIO DAS AULAS: 11/02/2019 

TURNO DA TARDE: 13h às 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 


