CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA
REDE SALESIANA DE ESCOLAS
Lista de Material - 2018
3º Ano do Ensino Fundamental
_____________________________________________________________________________________
LIVROS DIDÁTICOS
Editora edebê (deverão ser adquiridos na
forma online, pelo endereço loja.edebe.com.br)
• Ciências Humanas e da Natureza - 3º ano Luciana Bononi Ricardo, Edivânia Gasparello
Bruzamolin
• Língua Portuguesa - 3º ano - Fernanda Covino
Petryszyn, Ana Elisa Vaz Carvalho
• Matemática - 3º ano - Angela Ferreira Pires da
Trindade, Anvimar Galvão Gasparello
• Ensino Religioso - 3º ano – Márcia Helena
Rodrigues Paroli, Claudecir José Jacques
• O monstro do sonho. César Obeid - Edebê
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Inglês Cambridge Kid`s Box

•

Descobrindo a Gramática - Gílio Giacomozzi,
Gildete Valério, Geonice Valério – Editora Saraiva

•

•

Filosofia e Vida 3 - Gabriel Chalita - FTD

•
•

•

Kit Menteinovadora - Mind Lab – 2.0
(Adquirido pelo E-Commerce da Mind Lab)
Mais informações na secretaria do CEMA.
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MATERIAL DO ALUNO
•
•
•
•
•

03 envelopes de plástico com botão
01 bloco de papel canson branco A3
01 bloco de papel canson colorido A3 (180 g)
01 bloco de papel canson A4
02 blocos (Escolar Criativo)
01 pasta criativa
02 folhas de EVA decoradas
02 folhas de EVA com glitter
01 metro de chita
01 pacote de olhos móveis - tamanho M
01 pote de tempera guache 500 g (escolher a cor)
02 canetas de retroprojetor (preta e azul)
01 caixa de material dourado individual - identificado
01 garrafa para água
01 flauta doce soprano barroca (se tiver a flauta
germânica Yamaha não precisa comprar)
refil de cola quente: 2 unidades grossas e 2 unidades
finas
01 pasta preta com 20 plásticos para Música
01 pasta preta com 50 plásticos para produção de
texto – ofício

03 cadernos grandes capa dura, brochura, 90 folhas
01 caderno quadriculado (1cm x 1cm)
01 caderno pequeno capa dura, 48 folhas.
02 tubos de cola branca 90g
01 tubo de cola bastão

• 01 caixa de cola relevo
• 01 tubo de cola com glitter
• 01 estojo contendo: 1 apontador com depósito, lápis
preto, 1 borracha macia, 1 tubo de cola bastão.
• 01 tesoura de ponta arredondada (com o nome da
criança gravado)
• 02 caixas de lápis de cor 12 cores
• 01 conjunto de canetas hidrocor 12 cores
• 01 caixa de gizão de cera 12 cores
• 01 caixa de tinta Dimensional 3D
• 01 caixa de massa de modelar
• 01 régua de 30 cm
• 01 pasta com elástico (azul)

02 pincéis nº 08 e nº 24
01 pote de tinta guache grande
01 tela 20x30
01 pote de tinta acrílica brilhante 250 ml (escolher a
cor)
• 01 pote de tinta para tecido (escolher a cor)
• 01 pote de primer para metais, vidro e pet 100 ml
LIVROS LITERÁRIOS
(ENTREGAR JUNTO COM O MATERIAL ESCOLAR)

• O decreto da alegria. Rubem Alves - FTD
• O silêncio de Júlia. Pierre Coran e Mélanie
Florian - FTD
• História meio ao contrário - Ana Maria Machado
- Ática
• A colcha de retalhos. Conceil Corrêa da Silva e
Nye Ribeiro da Silva - Editora do Brasil
• Uma escola assim, eu quero pra mim. Elias
José - FTD

Observações:
Todo o material individual deverá ser identificado com o nome da criança, período, ano e turma.
O material deverá ser entregue na escola, SOMENTE para a professora, dia 25/01/2018 (5ª feira), no horário
em que a criança está matriculada.
Iniciaremos as aulas dia 29/01/2018. NÃO RECEBEREMOS MATERIAL ESCOLAR NO PRIMEIRO DIA DE
AULA.

Adquira o Uniforme Escolar do CEMA na Casa do Colegial ou site: www.rseloja.com.br

