LISTA DE MATERIAL 2021
3.o ano/ef
UNIDADE betim
1. Esta lista relaciona o material de uso individual e os livros para o ano letivo.
2. Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada conservação.
3. O consumo de lápis, borracha, cola, cadernos etc. depende de cada estudante. A reposição desse material deverá ser providenciada pela família.
4. Todo o material individual deve ser identificado (nome, ano/série), para fácil localização, em caso de
extravio.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 garrafinha para água
01 tesoura sem ponta (modelo tradicional, com nome gravado)
04 lápis pretos – n.º 2 (modelo triangular)
01 borracha macia
01 régua de 30 cm de plástico transparente
01 caixa de lápis de cor
01 frasco de cola branca – 90 g
01 estojo (simples e leve)
07 cadernos grandes pautados de 60 folhas (recomendado tipo brochurão, capa cartonada)
01 caderno de desenho tamanho A4, tipo espiral para Arte

OBS.: PARA ENSINO RELIGIOSO E LÍNGUA INGLESA PODERÃO SER USADOS OS CADERNOS DO ANO ANTERIOR.

LIVROS ADOTADOS
- Material didático do BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

https://bookfairbrasil.com/

ENSINO RELIGIOSO
CASTELLANOS, Hortensia Muñoz; SÁNCHEZ, Mar Sánchez. Semear Juntos 3. 2. ed. São Paulo: Edições
SM, 2020. ISBN: 978-65-5744-025-4. (Atenção: Adquirir somente a 2.ª edição)
ESPANHOL
VENTANITA AL ESPAÑOL – Libro 2 – Obra coletiva – Editora Santillana – 2013.
Além dos livros paradidáticos que constam no material didático Bernoulli, outros livros de leitura obrigatória,
Projetos de Formação do Leitor e Projetos de Leitura serão indicados na Árvore Livros, plataforma de leitura
digital que oferece um ambiente lúdico, inovador e educativo para crianças e jovens de todos os segmentos
da Educação Básica. As orientações seguirão posteriormente.
Atualizado em 04/02/2021.
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