
 
 

 
 
 
 
 

 
Livros e materiais a serem adotados em 2020 – 3º ANO EFI 

 

 
SISTEMA ETAPA: 
 

O material didático do Sistema ETAPA, que inclui todas as disciplinas, exceto ensino 

religioso e os livros paradidáticos, será adquirido e entregue diretamente no IECJ. 

 
PROJETO BILÍNGUE: 
 
A compra do material deverá ser realizada, até dia 20/1/2020, através do link abaixo: 

https://apps.educate.global/br/educ/pagamento/index.php/usuario/login 

Obs: A entrega do material será feita no IECJ. 

                                                              
LEITURAS COMPLEMENTARES 

 
1- Título: Marcelo: de hora em hora 
Autor(es): Ruth Rocha 
Editora: Salamandra 
 
2- Título: Navegando pelo dicionário  
Autor(es): Douglas Tufano 
Editora: Moderna 
 
3- Título: Prá lá e pra cá: Educação para o trânsito 
Editora: Caramelo 
 
4- Título: O ABC da solidariedade  
Autor(es): Fernando Carraro 
Editora: FTD 
 

ENSINO RELIGIOSO 
 
1- Título: De mãos dadas - 11º edição 2014 ISBN 9788526294363                                                       
Volume: 3º ano 
Autor (es): Amélia Schneiders, Avelino Antônio Correa 
Editora: Scipione                                                          Consumível [sim] Caderno de atividades [não] 
 

Lista de Material – 3º Ano 
 
- 1 Pasta de plástico transparente com elástico 
- 1 Pasta de plástico fina com elástico para artes (pode ser a mesma usada no 2º ano) 
- 1 Pasta “U” ofício transparente 
- 10 Sacos plásticos grossos com 4 furos (sem nome) 
- 1 Caderno universitário quadriculado - capa dura 1 cm x 1 cm (não será aceito 0,5 cm x 0,5 cm) – 
50 folhas 
- 1 Caderno brochura de 50 folhas capa dura – grande (amarelo) 
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- 1 Caixa de lápis de cor 
- 1 Caixa de canetas hidrográficas (coloridas) 
- 1 Borracha 
- 1 Apontador com depósito 
- 3 Lápis de lição pretos nº 2 
- Caneta azul, caneta vermelha e canetas coloridas 
- 1 Caneta marca texto – amarela 
- 1 Tesoura sem ponta 
- 2 Colas (1 bastão, 1 líquida). Sugestão: Tenaz ou Cascolar ou Pritt 
- 3 Caixas de massinha 
- 1 Cartela de etiquetas com nome (para as apostilas – 8 unidades) 
- 1 Dicionário de português com o novo acordo ortográfico 
- 2 Cartelas com adesivos de figuras pequenas 
- 3 Revistas atuais com conteúdos adequados à faixa etária 
- 6 Gibis novos 
- 3 Envelopes de carta coloridos (não colocar nome) 
- 1 Pasta  de plástico pequena com zíper (26,5 cm X 19 cm) contendo: 1 régua (transparente) de 15 
cm, 1 esquadro (pequeno), 1 compasso, grafites para compasso e 1 lixa de unha 
- 1 Bloco de papel cartão colorido A4 (papel criativo - 32 folhas coloridas). Sugestão: Somitec ou  
eco-cores nova print (para artes). 
- 1 Pacote de perfex 
 
Todo material deverá ser encapado e etiquetado para o 1º dia de aula. 
* É importante que os materiais sejam simples, para que não desviem a atenção dos alunos. 
 

Material providenciado pelo Colégio 
 

Durante o ano, alguns materiais serão providenciados pelo Colégio.  A taxa será enviada 
no início do ano. 

 
 

AJUDE A PRESERVAR O PLANETA TERRA! 

Se possível, reaproveite o material do ano anterior (mochila, estojo, lápis, canetas, pastas, 
plásticos etc) e substitua objetos que trazem problemas para o meio ambiente. Agradecemos. 

 

 
 

Orientações para início do ano 2020 
 
Divulgação das listas de classe: 24/1/2020, a partir das 17h, em nosso site 

Início das aulas regulares: 27 de janeiro de 2020: 

Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano: das 12h45 às 17h15 

 
 


