COLÉGIO MIGUEL
 Turma: 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
*** MATERIAL DIDÁTICO 2019 ***
 SISTEMA OBJETIVO
O Sistema Objetivo oferece aos seus alunos material didático completo e diferenciado, especialmente elaborado pelos
coordenadores das áreas de Português, Matemática, História e Geografia, Ciências, Informática, Artes Visuais, Música,
Educação Física e Inglês. Esse material orienta nossa prática pedagógica diária, promovendo a participação do aluno em
projetos interdisciplinares, laboratórios, jogos e trabalhos em grupo, aulas de literatura infantil, produção e interpretação de
diferentes gêneros textuais, além de estimular o contato com o mundo das artes.
Durante o ano letivo são distribuídos ao aluno:


4 Cadernos bimestrais de Atividades de Português

As atividades têm a finalidade de desenvolver a competência comunicativa do aluno. Para tanto, privilegiamos o trabalho com
textos – orais e escritos –, sobre os quais propomos práticas variadas de leitura e redação, além de discussões e exercícios
voltados para a reflexão e a análise de aspectos do sistema linguístico.


4 Cadernos bimestrais de Atividades de Matemática

Desenvolvem os conteúdos programados, sugerindo novas maneiras de favorecer a reconstrução da Matemática, tendo como
meta o desenvolvimento do conhecimento, da capacidade reflexiva e da autonomia intelectual.


4 Cadernos bimestrais de História e Geografia

Situando a criança em contextos espaciais e temporais, os Cadernos de História e Geografia visam a criar a noção de uma
realidade mais ampla do que aquela que constitui a realidade imediata do estudante. Procura-se, assim, despertar a consciência
da relatividade histórica e cultural, fator básico para a formação de cidadãos atuantes, tolerantes e críticos.
Os cadernos enfatizam ainda, a alfabetização cartográfica, com o intuito de tornar a criança um leitor de mapas e outras formas
de representação gráfica da realidade.


4 Cadernos bimestrais de Ciências

Neles, a investigação está presente em todos os temas propostos, privilegiando-se o estudo de campo, em aulas práticas que
enfatizam as noções de responsabilidade ambiental, alimentação e outras práticas individuais saudáveis, assim como do papel
da tecnologia na melhoria da qualidade de vida ambiental e social.


1 Pasta anual com pranchas de Artes Visuais

Destinados a iniciar os alunos na apreciação da arte e na reflexão sobre ela, esse material enfoca elementos básicos das artes
plásticas, como o ponto, a linha, o plano, a luz e a cor, a figura humana, a textura e a colagem, propondo o desenvolvimento de
temas como "Arte e Tecnologia" e "Arte e Sociedade".
Todas as atividades artísticas são realizadas em oficinas, nas quais os alunos criam sobre o tema proposto pelas pranchas. Esses
trabalhos são acondicionados em uma pasta (com exceção dos tridimensionais) e entregues no final do semestre.


2 Cadernos semestrais de Música

Proporcionam elementos para que o aluno possa discriminar e identificar os sons do seu cotidiano, assim como dos
instrumentos musicais, reconhecendo-os, classificando-os, organizando-os no tempo e no espaço.
A cultura auditiva se faz presente nas canções (consideradas pedagógicas), no ritmo, no vocabulário, na teoria musical
(trabalhada com uso da flauta doce) e na diversidade dos estilos musicais tratados: erudito, folclórico e popular.


2 diários do aluno semestrais

Utilizadas pelos alunos para anotações diárias, facilitando a organização pessoal e escolar, e como mais um meio de
comunicação entre escola e família.


Caderno pautado

Usado para a realização de atividades complementares nas diferentes disciplinas.

 BEIT SYSTEM INTERNATIONAL EDUCATION
Os alunos adquirem o conhecimento da língua inglesa mantendo o desenvolvimento da língua materna. São educados com as
melhores práticas da metodologia fundamentada no currículo americano, preparando-os para uma vida acadêmica e
profissional de sucesso nas melhores escolas e universidades.
Materiais impressos serão entregues durante o ano letivo.

 ESCOLA DA INTELIGÊNCIA
Os cursos para o Ensino Fundamental I objetivam conduzir os alunos a desenvolver o gerenciamento dos pensamentos, das
emoções, a pensar antes de agir e reagir, a trabalhar perdas e frustrações e a colocar-se no lugar do outro, a (re)conhecer e a
expandir suas características psicológicas saudáveis e a trabalhar as não saudáveis.
Materiais impressos serão entregues durante o ano letivo.

COLÉGIO MIGUEL
Observações importantes:
- Todo o material ficará guardado no Colégio.
- O material completo deverá ser entregue para a professora dentro de uma sacola fechada, identificada com o nome completo
do aluno até o dia 01/02/2019, impreterivelmente.
- Outros materiais poderão ser solicitados pelos professores conforme a necessidade.
- Todos os materiais e peças do uniforme devem ser identificados com nome completo e série do aluno.
- O uniforme deverá ser encomendado no Colégio, conforme Plantão de Atendimento – Dias: Segunda e Quinta-feira.
Horários: Manhã: 07h30 às 10h30 / Tarde: 13h00 às 16h00.

*** LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 ***
 Os materiais abaixo deverão ser adquiridos nas papelarias de preferência dos pais.
LIVROS PARADIDÁTICOS / DICIONÁRIO



No decorrer dos bimestres estaremos solicitando os livros paradidáticos
01 Dicionário de Língua Portuguesa – sugerimos: Michaelis – Pequeno Dicionário de Língua Portuguesa – Melhoramentos
(edição em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico)

ESCRITA – DESENHO – PINTURA

































01 Mochila
02 Cadernos grande capa dura com 96 folhas (brochura)
01 Estojo vazio
01 Régua grossa de 30 cm
02 Borrachas grandes e macias
01 Apontador com depósito
06 Lápis pretos nº 02
01 Caixa de lápis de cor com 24 cores
01 Caneta azul
01 Caneta Destaca Texto
01 Estojo hidrográfico grosso com 12 cores
01 Estojo de giz de cera curton com 12 cores
01 Caixa de massa de modelar com 12 cores
01 Caixa de guache lavável com 6 cores
01 Avental para pintura
01 Pincel nº 18
01 Plástico leitoso (para forrar carteira)
01 Rolo de dupla face
01 Rolo de fita crepe
01 Rolo de fita adesiva transparente 5 cm
06 Refil de cola quente fino
02 Tubos grandes de cola branca
02 Tubos grandes de cola bastão
01 Tesoura sem ponta
20 Sacos plásticos grossos – tamanho A4
01 Pasta aba elástico ofício fina – dim. 350mmx235mm
01 Livro de literatura infantil (de acordo com a faixa etária)
01 Jogo educativo (de acordo com a faixa etária)
06 EVAs – lisos ou atoalhados – tamanho 60x40
03 EVAs – decorados ou glitter – tamanho 60x40
02 Metros de Feltro
02 Metros de TNT











05 Pacotes de 100 folhas de Sulfite A4 Branca
01 Pacote de 100 folhas de Sulfite A4 Colorida
01 Bloco de Canson
01 Bloco Criativo (36 cores, diversas estampas e cores 120grs. Formato: 230x320mm)
01 Bloco Criativo Romitec
01 Papel Kraft
01 Papel Celofane
01 Papel Nacarado
20 Papéis Almaço

PAPÉIS

