LISTA DE MATERIAL
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2022
1) Materiais para estarem na mochila diariamente
- 1 caderno de 96 folhas, grande (cuidar para não ter folhas destacáveis - picotes);
- 1 caderno quadriculado grande (7mm x 7mm);
- 1 estojo com 3 lápis de escrever (não lapiseira), borracha e apontador;
- 2 caneta marca texto;
- 1 tesoura laser (sem ponta);
- 1 estojo de canetas hidrocor;
- 1 caixa de lápis de cor grande;
- 1 tubo de cola líquida;
- 1 cola bastão;
- 1 pasta simples com elástico;
- 1 régua de 30 cm.
2) Materiais do aluno que ficarão na sala de aula
- 1 caixa plástica, identificada, com tampa, tamanho A4 contendo:
- 1 pano para limpar o pincel;
- 1 caixa de tinta tempera com 12 cores;
- 1 pincel chato nº 10;
- 1 pincel chato nº 14;
- 1 kit de cédulas de papel (jogo pedagógico para ser material de contagem);
- 1 pacote de miçangas média;
- 1 pacote com 30 botões médios ou grandes.
Observação: É importante que os materiais acima já venham dentro da caixa.
3) Material para Inglês
- 1 caderno pequeno (48 folhas).
4) Livros do Projeto Aluno-leitor
Durante o ano letivo, realizaremos a leitura e a compra de 2 livros de literatura
infantil, que serão informados durante o ano.
Importante:
 Todos os materiais do aluno devem estar devidamente identificados com nome e ano.
 Ao adquirir os materiais, sugerimos que procurem observar:
 O peso da mochila.
 A data de validade dos materiais.
 Materiais leves e simples que não distraiam a atenção.
 É importante que a criança goste de seu material, mas ele não precisa ser de
“marca”.
 Não trazer material adicional e que pese na mochila, bem como objetos de
valor.

Livros Didáticos do 3º Ano do Ensino Fundamental para 2022
Kit Moderna Compartilha que contém:
Presente Matemática 3 - 5ª Edição
Presente Português 3 – 5ª Edição
Kids Web 3 - 3ª Edição
ATENÇÃO
A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no
endereço www.modernacompartilha.com.br, clicando em Compre Aqui.
Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo e com desconto
diferenciado.
No Colégio, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal no dia 16 de fevereiro para as
famílias que tiverem compra efetuada no sistema (Somente kits completos contendo todas as
obras didáticas da Editora Moderna adotados para a série serão entregues na escola, caso queira
receber em casa, optar pela opção abaixo).
LIVROS AVULSOS adquiridos no site serão encaminhados para a residência do aluno.
(caso a opção seja todos os livros, basta selecionar nesse formato para compor o kit completo e
receber em casa).
Os livros serão utilizados já a partir da primeira semana de aula; portanto, para que os livros
estejam disponíveis no Colégio para entrega nesse período, é sugerido efetuar a compra até o dia
31 de janeiro de 2022, em função da logística de entrega.
Vantagens da compra via e-commerce
modernacompartilha.com.br
• Descontos Especiais para as Famílias
• Parcelamento sem juros em até 10x
(parcela mínima R$60,00)
• Economia de tempo
• Compra segura e fácil
Caso tenha dificuldades, acesse o Tutorial de compra.

