
 

 

Lista de Material - 2021 
3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

 

Livros Didáticos 

Disciplina Título Autor Editora 
 

 

 

 

Língua 
Portuguesa 

Aprender Juntos 3 – 
Língua Portuguesa 

ISBN: 9788541818834 
 

 
 

Cícero de 
Oliveira Silva 

Elizabeth 
Gavioli de 

Oliveira Silva 

 
 
 
 

SM 
  

Este livro pode ser 
comprado pelo site: 
https://www.smdireto
.com.br utilizando o 
Voucher: 48673F17 

 
 
 

Inglês 
 

Kids' Web 3 - 3rd 
Edition. 

ISBN: 9788516119539 

 

 

Vários 
autores 

 

 

Richmond 

 

 

 

 

Matemática 

 
 
 
 

Aprender Juntos 
Matemática 3 

ISBN: 978854181933 
 
 

Angela Leite 
Roberta 
Taboada 

 
 

 

SM  

 

 
Este livro pode ser 
comprado pelo site: 
https://www.smdireto
.com.br utilizando o 
Voucher: 48673F17 

 

 

Ciências 

Projeto Presente – 
Ciências Naturais 3 

5ª edição 
ISBN: 9788516119416 

 
Caderno de Atividades 

3 
ISBN: 9788516120665 

Lilian Bacich, 
Célia R. 

Carone e 
Edilson A. 
Pichilõani 

 

 

Moderna 

 

 

 
História 

 

Projeto Presente - 
História 3  -  5ª edição 

ISBN: 9788516114329. 
 

Caderno de Atividades - 
História 3 

ISBN: 9788516117696 

Ricardo 
Dreguer,  
Cássia 
Marconi 

 

 

 Moderna 

 

https://www.smdireto.com.br/
https://www.smdireto.com.br/
https://www.smdireto.com.br/
https://www.smdireto.com.br/
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826467E39101646B5DF191737F
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826467E39101646B5DF191737F


 

 

 

 

 

 
 
 

Geografia  
 
 

Projeto Presente - 
Geografia  3 

5ª edição 
ISBN: 9788516114381 

 
Caderno de Atividades 

Geografia 3 
ISBN: 9788516117399 

Neuza 
Guelli,  

Cíntia Nigro 
Moderna 

 

 

 

Filosofia 

A pequena grande 
Marília 

Coleção: O início de 
uma mudança  

3º ano - 18ª edição 
ISBN: 9788580370522 

Silvio 
Wonsovicz 

 

 

Sophos 

 

 

 

 

Ensino 
Religioso 

 
 
 
 

Semear Juntos – 3º ano 
2º edição - 2020 

ISBN 9786557440254 
Vários 

autores 

 

  

 

SM  
Este livro pode ser 
comprado pelo site: 
https://www.smdireto
.com.br utilizando o 
Voucher: 48673F17 

Livros Literários 

Disciplina Título Autor Editora 
 

 

 

 

 

 

Literatura 

 
 

O silêncio de Júlia  
ISBN: 9788532279859 

 

 

Pierre Coran  

 

 

FTD  

 

 
 

Atrás da Porta  
ISBN: 9788516080525 

 

Ruth Rocha 

 
 

Salamandra 

 

 
 

Fábulas de Esopo 
ISBN: 9788516066024 

 
 

Ruth Rocha 

 

Salamandra 

 

Demais livros literários: Serão disponibilizados por meio da plataforma Árvore de 
Livros. O acesso será enviado após a confirmação da matrícula. 

https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826467E39101646B561CE24E1F
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826467E39101646B561CE24E1F
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826467E39101646B561CE24E1F
https://www.smdireto.com.br/
https://www.smdireto.com.br/


 

 

 

 
 
 

 

 

Material de Uso Individual (uso em sala de aula) 
● 2 pastas plásticas finas, com elástico – 1 

vermelha e 1 azul 
● 1 pasta plástica com trilho– amarela (Inglês) 
● 2 cadernos verticais 96 folhas, capa dura, tipo 

brochura grande (Português e Matemática) 
● 1 caderno vertical 48 fls., capa dura tipo 

brochura grande (História/Geografia) 

● 1 caderno vertical 48 fls., capa dura tipo 
brochura grande (Ciências) 

● 1 pasta catálogo com 30 plásticos 
● 1 Bloco A3 colorido  
● 2 revistas velhas 
● 2 revistas Picolé nível fácil 

Material de Uso Individual (vai e volta na mochila)  
1 estojo contendo: 
● 1 caixa de lápis de cor  
● 5 lápis pretos nº 02 
● 1 caneta verde  
● 1 borracha 
● 1 caixa de giz de cera 
● 1 marca texto amarelo 
● 1 apontador com depósito 

 

● 1 estojo de caneta hidrocor  – fina 
● 1 tesoura sem ponta  
● 1 tubo de cola bastão - grande 
● 1 régua de 15cm  
● 1 frasco de álcool em gel 
● 3 máscaras de proteção respiratórias 
● 1 garrafa para água 

Obs: Repor sempre que necessário 

Agenda: 
Reunião de Pais Novos: 02/02/2021 

Reunião de Pais: 03/02/2021 

Início do ano letivo: 04/02/2021 

Observações: 
● Em função de adotarmos diferentes materiais didáticos digitais, é necessário que o            

estudante tenha um dispositivo móvel para acesso (tablet, notebook ou outro). 
● Todo material deverá estar devidamente etiquetado com nome completo do estudante e seu             

respectivo ano letivo. 
● O uso do uniforme completo é obrigatório para os dias de aula e atividades extraclasse.               

Deverá ser adquirido no Bazar localizado no colégio. 
● É obrigatório o uso do jaleco branco nas aulas no Laboratório. 
● De acordo com o desenvolvimento de cada projeto escolar, outros materiais poderão ser             

solicitados ao longo do ano. 

● O material didático da Editora Moderna pode ser adquirido a partir de 15/12/2020 com              
condições especiais de pagamento (desconto de 8% e parcelamento em até 10X sem             
acréscimo), por meio do portal www.modernacompartilha.com.br Os livros serão entregues no           
Colégio, e poderão ser retirados a partir do dia 22/01. Veja mais informações sobre compra e                
cadastro neste link. 

 
● O material didático da Editora SM pode ser adquirido a partir de 10/12/2020 com condições               

especiais de pagamento (desconto de 10%), por meio do site: https://www.smdireto.com.br Os            
estudantes devem utilizar o código de desconto: 48673F17. Os livros serão entregues no             
Colégio e poderão ser retirados 15 dias úteis após a data da compra.  


