ELEFANTE LETRADO NA SUA ESCOLA!

Olá!
Estamos muito felizes em comunicar que a Escola Notre Dame Menino Jesus adotou a
Plataforma de Leitura Elefante Letrado como ferramenta de apoio ao ensino da
leitura dos estudantes do Ensino Fundamental 1 para o ano letivo de 2019! Isso significa
que os alunos e professores terão à disposição uma plataforma pedagógica exclusiva,
capaz de desenvolver o hábito de leitura e também auxiliar educadores no processo de
avaliação.

COMO FUNCIONA?
Estudantes têm acesso a uma incrível biblioteca
A biblioteca foi projetada para transformar a experiência dos alunos com os livros,
fazendo da leitura um momento de diversão e aprendizado! Um ambiente lúdico,
inovador e cheio de interatividade, que desperta o interesse das crianças pela literatura.
O cuidado com a seleção dos livros faz com que eles conheçam histórias incríveis, de
diferentes gêneros e autores, respeitando o ritmo de cada um, pois as obras estão
organizadas em diferentes níveis. Para passar de fase, é preciso ler e realizar as
atividades. Mas atenção: um algoritmo de leitura controla o tempo de leitura dos
alunos. Tem que ler mesmo!
O aluno aprende de uma forma divertida
Ao final das leituras, a compreensão dos alunos é avaliada a partir de divertidos jogos,
que estimulam o aprendizado. Para acertar e ganhar pontos, é preciso entender as
histórias! Isso porque, todas as atividades da plataforma estão atreladas a diferentes
descritores de leitura, desenvolvidos com base no SAEB (Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica) e BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que avaliam as 3
habilidades de competência leitora dos pequenos. Eles aprendem brincando!

Professores acompanham tudo em tempo real
Para observar o comportamento dos estudantes na plataforma, professores e
coordenadores têm acesso a um painel com uma série de relatórios em tempo real.
Eles podem verificar o número de livros lidos e tempo de leitura de cada aluno, das
turmas, ou ano escolar. Além disso, recebem todos os resultados das avaliações
realizadas pelas crianças sobre o desempenho nas habilidades de compreensão leitora.
Também,

é

possível

gerenciar

as

leituras, atribuindo tarefas aos alunos e

personalizando a trilha literária da escola!

A compra do acesso à Plataforma estará disponível às famílias através de nosso site.
É muito fácil! Veja:

1. Acesse o link: https://prod-us.elefanteletrado.com.br/pagamento
2. Insira o código 5
 4520 na caixa de texto.
3. Selecione o a
 no escolar do estudante em 2019.
4. Digite o n
 ome do estudante e siga as instruções de pagamento.
5. Ao finalizar o pagamento, você receberá uma confirmação no seu e-mail!
6. Os logins dos estudantes serão fornecidos pela escola durante início do ano
letivo!

O valor de R$89,00 pode ser efetuado através do cartão de crédito em até 3x, ou por
meio de boleto bancário. O link para compra dos planos estará disponível a partir de
janeiro de 2019.

Dúvidas? Entre em contato conosco através do e-mail:
suporte@elefanteletrado.com.br, ou pelo Whatsapp ( 51) 99125 2538.

Desejamos a todos um ótimo ano escolar! :)

LISTA DE MATERIAIS 3º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL I- 2019
Materiais diversos:
(Todo o material deverá ser identificado com o nome do aluno em etiqueta visível)
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01
01
04
02
01
01
01

lapis de escrever;
caixa de lápis de cor- 12 ou 24 unidades;
borracha;
apontador com depósito;
regua de 30cm;
tubo de cola bastão;
tesoura sem ponta;
pincel nº 12;
cadernos grandes de 96 folhas (sem espiral)
cadernos pequenos (para Música e Inglês, podem ser os cadernos utilizados no ano passado)
estojo de canetinhas hidrocor pequeno;
pasta classificadora (plástico e com elástico);
caderno de desenho capa dura de 96 folhas.

Material a ser entregue para a professora no dia 13/02/2019:
Tinta guache escolar (12 cores);
01 pacote Creative Lumi Papers (meninas)
01 tudo de cola líquida – 90gr (meninos)
80 folhas sulfite 60 branca
01 folha de EVA lisa (meninos)
01 folha de EVA gliter (meninas)
02 revistas passatempo indicado para crianças de 10 anos
02 cartelas de adesivos
Livros Didáticos:
Português
Livro: Linguagens
3º ano - 6ª edição reform.– William Cereja, Tereza Cochar Magalhães
Editora: Atual - 2017
Matemática
Livro: Buriti Plus Matemática – Projeto Buriti
3º ano – 1ª Edição – Editora: Moderna
Filosofia
Livro: A Pequena Grande Marília
Editora: Ed. Sophos, 18ª edição
Língua Inglês:
Livro: Shine On
3º anos - Editora: Oxford - 6º Edição – 2016
Paradidático: Callum the Caterpillar
Autora: Jane Cadwallader
Editora: Richmond Primary Readers Será

Geografia:
Livro: Geografia – Aprender Juntos
3º ano – 6ª Edição –Editora: SM
Plataforma Elefante Letrado: é uma plataforma digital de leitura que além de fornecer acesso a
centenas de livros digitais, desenvolve a compreensão leitora com atividades pedagógicas.
O estudante deve adquirir através do site: http://www.elefanteletrado.com.br/
Dicionários (sugestões)
Minidicionário:
- Aurélio ou Dicionário Didático Básico de LP-SM ou
- Minidicionário da língua portuguesa- FTD.
Projeto de Leitura/ 2019
A indicação dos livros literários para o projeto de leitura será enviada no início do ano letivo de 2019.
Biblioteca de sala de aula
A indicação deste livro será enviada no início do ano letivo de 2019.

- Início do ano letivo: 13/02/2019 (quarta-feira);
- Reunião de pais 09/03/2019 (sábado);
- Uso do UNIFORME é obrigatório para nos dias de aula e atividades extraclasse. O uniforme pode ser
adquirido no Bazar (Endereço: Rua Morom, Nº 2255), informações referentes aos horários de atendimento de
funcionamento pelo telefone: 54 2104 -2963.

Esta lista encontra-se disponível em todas as livrarias da cidade e no site:
http://meninojesus.notredame.org.br/

