
 
 
 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
APRENDER JUNTOS LÍNGUA PORTUGUESA 
– 3º ANO 
6ª Edição (BNCC) Editora: SM 
ISBN: 9788518798619  Ano: 2017 
 
PRODUÇÃO TEXTUAL 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, 
para organizar as produções textuais 
 
PROJETO LITERÁRIO 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, 
para organizar as Fichas Literárias  
 

Valor de R$40,00, pago na tesouraria do colégio, 
como adesão ao Projeto Literário, que 
proporciona a leitura de um livro semanalmente. 

MATEMÁTICA 
GIOVANNI JR, José Ruy; 
GIOVANNI, José Ruy A 
CONQUISTA DA MATEMÁTICA – 
3º ANO 
Edição Renovada Editora: FTD 
ISBN: 7898592131133 / Ano: 2015 

HISTÓRIA 
BOULOS JR, Alfredo 
História Sociedade & Cidadania – 3º ANO 2ª Ediçã  
Editora: FTD 
ISBN: 9788596016452 / Ano: 2018 

GEOGRAFIA 
Silva, Leda Leonardo da 
Aprender Juntos 3 – Ensino Fundamental – 3º ANO  
Editora: SM – 5ª Ed. 
ISBN: 9788541814447 / Ano: 2016 

CIÊNCIAS 
MOTTA, Cristiane 
APRENDER JUNTOS 3 – CIÊNCIAS – 3º ANO, 
Editora: SM – 5ª Ed. 
ISBN: 9788541814287 / Ano: 2016 

INGLÊS 
BRIGHT FUTURES 2 EF1 5H 2018 ALUNO PK, 
Editora: Oxford. 
ISBN: 9780980000412 
 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, 
para organizar as atividades 
 

 

  
ENTREGA DE MATERIAIS 

- Os materiais deverão ser entregues pelo(a) 
estudante, para a professora, após o início 
das aulas, conforme organização a seguir: 

→ 1º dia de aula – 04/02/19 – 2ª feira – Todo o 
material de Língua Portuguesa e Produção 
Textual. 

→ 2º dia de aula – 05/02/19 – 3ª feira – Todo o 
material de Matemática, Ensino Religioso e 
Inglês. 

→ 3º dia de aula – 06/02/19 – 4ª feira – Todo o 
material de Ciências e Artes. 

→ 4º dia de aula – 07/02/19 – 5ª feira – Todo o 
material de História e Geografia. 

→ 5º dia de aula – 08/02/19 – 6ª feira – Demais 
materiais. 
 
ENSINO RELIGIOSO 
Duran, Ednilce, Glair, Arruda 
CRESCER COM ALEGRIA E FÉ – 3º ANO, 2ª 
Edição, Editora: FTD 
ISBN: 978-85-96-01666-7 Ano: 2018 
 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos  

ARTE 
• 01 pasta polionda azul 
grossa – tipo maleta  
• 01 pasta catálogo transparente com 20 sacos 
• 01 tesoura sem ponta  
• 01 cola branca líquida 40g 
• 01 avental para pintura 
• 01 toalhinha de mão 
• 01 pincel CHATO –nº 22 
• 02 pote de tinta acrílica 37 ml (nas cores azul ou 

verde) 
• 01 bloco de papel Canson A4 (branco) 
• 1 camisa com mangas curtas, de algodão, cor 

branca, tamanho do(a) estudante, que será 
confeccionada nas aulas de Artes, para o 
uniforme da Abelíada (Jogos Olímpicos 
Internos). 

 
MÚSICA 
• 02 colheres de pau médias 

CADERNOS 
Português: 02 cadernos grandes sem espiral, 48 
folhas, brochura capa dura. 
Matemática: 02 cadernos grandes sem espiral, 48 
folhas, brochura capa dura. 

 
 

 
 

 
 

https://eu13.salesforce.com/01t2X000006hu1m?srPos=3&srKp=01t&srF=1&srS=1


 
 
 
 

 
 
História: 01 caderno grande sem espiral, 48 
folhas, brochura capa dura. 
Geografia: 01 caderno grande sem espiral, 4  
folhas, brochura capa dura. 
Ciências: 01 caderno grande sem espiral, 4  
folhas, brochura capa dura. 

 

USO INDIVIDUAL 
• 01 pasta de plástico fina azul 
• 01 marcador de texto amarelo 
• 01 régua de 20 cm de silicone 
• 02 lápis de escrever preto 
• 01 apontador com recipiente 
• 01 borracha branca macia 
• 01 caixa de lápis de cor (24 cores) 
• 01 pacote de papel A4 colorido (100 folhas) 
• 01 bloco de Canson A4 branco 
• 01 cola bastão pequena 
• 01 tesoura sem ponta (gravar nome e 

sobrenome) 
• 01 caneta preta permanente 
• 02 pacotes de colorset 
• 02 telas de 24x30 

 
 OBSERVAÇÕES 
1– Todo material escolar deverá ser etiquetado 
com nome e série do(a) estudante; 
2– Todos os livros e cadernos deverão ser 

encapados com plástico transparente (incolor), 
e etiquetas sob o plástico; 

3– Não será permitido o uso de lapiseira; 
4– O uniforme deve ser identificado com o nome 

do estudante; 
5– Poderão ser solicitados ao longo do ano: 
alimentos para realização de práticas culinárias, 
ilustrações ou objetos para projetos 
pedagógicos, revistas, rótulos, embalagens e 
taxas para eventos culturais e atividades 
externas; 
6– Para compras SM Direto acesse o portal por 
meio do link: https://www.smdireto.com.br e 
inclua o Voucher do ano de escolaridade: 
Voucher SM Direto: 3º Ano do Fundamental 1 - 
41003F15 

 

 

 

https://www.smdireto.com.br/
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