COLÉGIO SANTO AGOSTINHO – UNIDADE GUTIERREZ
LISTA DE MATERIAL 2021
ENSINO FUNDAMENTAL / 3º ANO
1. MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO:


06 cadernos brochurão, vertical, caligrafia (sem sombra), com margem 0,7cm x 0,5 cm x 0,7 cm, mínimo
de 40 fls.: Língua Portuguesa, Geografia, História, Matemática, Ciências/Science, Ensino Religioso. Evitar
caderno de capa dura. Poderá ser mantido o caderno de Ensino Religioso do ano anterior.



01 caderno brochurão, pautado, mínimo de 40 fls.: Inglês (Language Arts).
ATENÇÃO às orientações em relação ao material PACK EDUCAÇÃO BILÍNGUE apresentadas no final da
lista.



01 caderno, capa dura, 96 fls., sem pauta: Música. Poderá ser mantido o caderno do ano anterior.



01 pasta plástica transparente com elástico (espessura fina e tamanho adequado à mochila): Para Casa
e circulares.



01 pasta catálogo, com 50 plásticos (mais resistentes) já colocados: Produção de texto.



05 sacos plásticos, tamanho ofício, sem furo e mais resistentes (sem identificação do aluno).



01 régua de plástico 30 cm. Não adquirir régua de metal nem maleável.



Estojo escolar marcado com o nome do aluno, contendo:


01 tesoura sem ponta com o nome gravado.



01 borracha macia.



01 apontador com reservatório.



04 lápis pretos. Será permitido o uso de lapiseira 2.0 somente no 2º semestre.



01 caneta marca texto (cor clara).



01 caixa de lápis de cor.



01 cola branca (líquida ou bastão).

2. LIVROS DIDÁTICOS:
A. LÍNGUA PORTUGUESA


SILVA, Cícero de Oliveira; SILVA, Elizabeth Gavioli de Oliveira. Aprender Juntos Língua Portuguesa 3. 6ª.
ed. Edições SM, 2017. ISBN: 978-85-418188-34. [De acordo com a Base Nacional Comum Curricular].



Minidicionário - Sugestões:


Aurélio (Editora Positivo), Michaellis (Editora Melhoramentos), Houaiss (Editora Objetiva).

B. GEOGRAFIA:


SILVA, Leda Leonardo da. Aprender Juntos Geografia 3. 6ª. ed. Edições SM, 2017. ISBN: 978-85-418-19336. [De acordo com a Base Nacional Comum Curricular].

C. HISTÓRIA:


MINORELLI, Caroline; CHIBA, Charles. Vamos aprender História: 3º ano. 2. ed. São Paulo: SM, 2020.
(Coleção Vamos Aprender). ISBN: 978-65-574-4063-6. * Nova edição.

D. MATEMÁTICA:


DANTE, Luiz Roberto. Matemática: 3º ano. 4. ed. São Paulo: Ática, 2020. (Coleção Projeto Ápis). ISBN:
978-85-081-9572-5. * Nova edição.

E. CIÊNCIAS:


Buriti Plus Ciências 3. Projeto Buriti. Ed. Moderna, 2018. ISBN: 978-85-1611289-9. [De acordo com a Base
Nacional Comum Curricular].

F. PACK EDUCAÇÃO BILÍNGUE:
1) Student book: Look American English 1, student book. Bilsborough/Bilsborough – National Geographic
Learning.
2) Science booklet (exclusivo currículo Be).
3) Dois livros paradidáticos (exclusivos currículo BE):
 Freaky Frogs. Pioneer edition - Life Science. Dan and Michele Hogan - National Geographic Learning.
 Scope This Out. Pioneer edition - Physical Science. Juan Quintana - National Geographic Learning.
4) USO OPCIONAL (para consulta em casa) – Sugestão: The Landmark dictionary. Ed. Richmond.
3. AULA DE MÚSICA:


Flauta doce Soprano Barroca YRS 24b.

4. LIVROS PARADIDÁTICOS:
Os livros paradidáticos serão solicitados no decorrer do ano.

ATENÇÃO!
 Todo o material escolar poderá ser adquirido pelos pais de alunos em qualquer livraria/papelaria do país.
Obs.: Especificamente em relação ao item “PACK EDUCAÇÃO BILÍNGUE”, apesar de ele estar disponível e
poder ser adquirido em qualquer livraria/papelaria do país, em virtude de cortesia oferecida pela SBS Livraria
Internacional aos alunos do Colégio Santo Agostinho, os pais que optarem por adquirir esse material específico
poderão acessar o link www.sbs.com.br/beeducationcsa e receber, como cortesia, uma pasta do Programa BE
- Bilingual Education e o caderno a ser utilizado em sala - Inglês “Language Arts”. Dessa forma, se o material
for adquirido pelo link, não é necessário comprar o caderno brochurão que consta no segundo item da
lista.
 Os materiais deverão ser marcados com o nome completo do aluno, colégio, disciplina e série e encapados
com plástico (cadernos e livros). Durante o ano, o material deverá ser reposto sempre que necessário.
 De acordo com os protocolos de saúde e segurança, o uso de mochila de rodinhas não é recomendado.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1. TRANSPORTE ESCOLAR: O Colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém qualquer relação comercial ou
contratual com os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação desse serviço é exclusiva dos pais
ou responsáveis.
2. UNIFORME DO COLÉGIO SANTO AGOSTINHO: Consultar informações no site.
3. No período de 25 a 29/01, enviaremos todas as informações relativas ao ano letivo de 2021 (reunião de
pais, modalidade de aula, horário de início e término de cada turno). Aguardem as informações sobre o
próximo ano com tranquilidade e confiança. O planejamento de 2021 está sendo feito de maneira criteriosa
e cuidadosa por toda a equipe pedagógica.
Rua Daniel de Carvalho, 1.424 - Gutierrez - CEP: 30441-152 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 2532-0606 csagutierrez@santoagostinho.com.br

