
 

 

 
LISTA DE MATERIAL E LIVROS ADOTADOS – 2019 

Ensino Fundamental - 3º ano 
 
LIVROS DIDÁTICOS: 
 

 PROJETO CIRANDA - 3º ANO, produzido pelo grupo 
Mathema (www.mathema.com.br), que estará à 
venda, exclusivamente,no Colégio Agostiniano São 
José, através da APM – Associação de Pais e 
Mestres - apmriopreto.csj@gmail.com 

 
 INGLÊS 
Livro:Kid´s Web 3 – Second Edition 
Autora: Ana Lucia Militello 
EditoraRichmond 
ISBN: 9788516091590 
 
 ENSINO RELIGIOSO 
Livro: De mãos dadas - Ética e Cidadania 
Autores: Avelino A. Correa e Amélia Schneiders 
Editora: Scipione 
ISBN: 978-85-262-9436-3 
 

 DICIONÁRIO  
Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
EditoraModerna 
ISBN: 9788516101473  
(Estando em bom estado, usar o dicionário do ano 
anterior). 
 
Livro Paradidático 

 Os paradidáticos utilizados no decorrer do ano serão 
informados posteriormente. 

 

 
 
 

 
CADERNOS E OUTROS: 
 02cadernos tipo espiral, capa dura, 96 folhas 

(preferencialmente as folhas devem ser: brancas; 
sem ilustrações; não destacáveis). 

 01pasta com elástico 
 04 lápis (tipo grafite) nº2 
 01 caixa de lápis de cor 
 02 borrachas macias 
 01 régua de 15 cm (transparente) 
 01 tesoura sem ponta 
 01 apontador com coletor 
 01 tubo de cola branca (pequeno) 
 01 tubo de cola bastão (pequeno) 
 01 caneta grifa-texto 
 01 estojo para guardar os lápis de uso diário 
 01 estojo com 12 canetas hidrocor 
 01 pacote com 100 palitos de sorvete 
 
OBSERVAÇÕES  
 O material completo deverá ser entregue no primeiro 

dia de aula, identificado apenas com o nome do 
aluno e o ano.  

 Não há necessidade de encapar os livros e os 
cadernos, apenas etiquetá-los.  
 

REUNIÃO DE PAIS 
Dia 24/01/2019(quinta-feira) - 19h30 
Para que nossa atenção seja completa, pedimos, 
cordialmente, que não tragam seus filhos.  
 
INÍCIO DAS AULAS: 
28/01/2019 (segunda-feira) 
 
Período Matutino 
7h45: Turmas A e B 
8h05: Turmas C e D 
 
Período Vespertino 
13h30: Turmas E e F 
13h50: Turmas G e H 
 
No 1º dia de aula, os alunos serão recepcionados no 
Salão Nobre. Após esse momento, os pais poderão 
acompanhá-los até a sala de aula para ajudar com o 
material. 

 

http://www.mathema.com.br/
mailto:apmriopreto.csj@gmail.com

