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SEGMENTO Ensino Fundamental I  

SÉRIE/ANO 3º ano 

 

Indicamos, a seguir, os materiais escolares a serem utilizados no ano de 2022. 

 

MATERIAL INDIVIDUAL DO(A) ALUNO(A) 

• 07 cadernos tipo brochurão (encapados, 60 folhas numerados, margeadas, pautas numeradas 1, 2, 3), 

exceto capa dura, para: Geografia (1), História (1), Ciências (1), Língua Portuguesa (1), Matemática (1); 

Língua Inglesa (1), Ensino Religioso (1); 

• 01 bloco de fichário com moldura ou margem (com folhas mais resistentes); 

• 01 estojo contendo 03 lápis pretos triangulares nº 2, 01 borracha branca macia, 01 apontador com 

reservatório, 01 caneta marca-texto (amarela ou de cor clara), 01 caneta hidrográfica preta (ponta porosa, 

20 mm); 

• 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado); 

• 01 cola (evitar cola em bastão); 

• 01 régua de 30 cm (não adquirir régua de metal ou de plástico flexível); 

• 01 caixa de lápis de cor; 

• 1 pacote de papel colorido A4; 

• 1 jogo de canetinhas coloridas com 12 cores; 

• 1 caixa de giz de cera com 12 cores; 

• 01 caixa de material dourado de uso individual; 

• 01 pasta plástica transparente, fina, com elástico, tamanho A4: dever de casa e comunicados; 

• 01 pasta tipo catálogo com 50 plásticos (mais resistentes) já colocados: Produção de Textos e projetos. 

 

Obs.: Manter o estojo completo, até o fim do ano, com os materiais identificados com o nome do(a) 

estudante. 
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LIVROS DIDÁTICOS 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

SILVA, Cícero de Oliveira; SILVA, Elizabeth Gavioli de Oliveira. Aprender Juntos 3: Língua 

Portuguesa: Ensino Fundamental: 3º ano. 8. ed. São Paulo: SM, 2021. (Coleção Aprender Juntos). 

ISBN: 9786557442517. *Nova edição. 

 

2. CIÊNCIAS 

BURITI Plus: Ciências: 3º ano. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2018. (Projeto Buriti).  

ISBN: 9788516112899. 

 

 

3. GEOGRAFIA 

SILVA, Leda Leonardo da. Aprender Juntos 3: Geografia: Ensino Fundamental: 3º ano. 7. ed. 

São Paulo: SM, 2021. (Coleção Aprender Juntos).  

ISBN: 9786557442715. *Nova edição. 

 

4. HISTÓRIA 

LUNGOV, Mônica; FUNARI, Raquel dos Santos. Aprender Juntos 3: História: Ensino 

Fundamental: 3º ano. 7. ed. São Paulo: SM, 2021. (Coleção Aprender Juntos).  

ISBN: 9786557442661. *Nova edição. 

 

5. MATEMÁTICA 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: 3º ano. 4. ed. São Paulo: Ática, 2020. (Coleção Projeto Ápis).  

ISBN: 9788508195725. (Kit contendo livro-texto, caderno de atividades e Ápis divertido). 

 

6. INGLÊS 

BILSBOROUGH, Katherine; BILSBOROUGH, Steve. Imagine ame: level 1: Students Book + Olp 

Ebook sticker. 1st edition. National Geographic, 2021.  

ISBN: 9780357544341. 

 

CRICHTON, Lucy. Imagine ame: level 1: reading anthology. 1st edition. National Geographic, 2021. 

ISBN: 9780357543405. 

 

 

ATENÇÃO! 

Solicitamos aos alunos e às famílias que NÃO efetuem o cadastro na plataforma da National Geographic 

Learning, por meio do “access code” disponível na contracapa do livro, antes do início do período letivo e 

sem as orientações específicas dos professores de cada série. 
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MATERIAL COMPLEMENTAR 

 

- MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA – Sugestões: 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Míni Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. 8. ed. Curitiba: 

Positivo, 2010. *De acordo com a nova ortografia. 

PEQUENO dicionário Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Moderna, 2015. *De acordo com a nova 

ortografia. 

MICHAELLIS: dicionário escolar da língua portuguesa. São Paulo: Melhoramentos. *De acordo com a nova 

ortografia. 

*Pode ser utilizado o mesmo dicionário do ano letivo anterior. 

 

-  KIT PROTEÇÃO: um tubo pequeno de álcool em gel; um estojo com duas máscaras; um estojo para 

acondicionar as máscaras já utilizadas.  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

• Todo o material deverá ser etiquetado e identificado com as seguintes informações: nome 

completo do(a) estudante, colégio, componente curricular (disciplina), ano — inclusive os materiais 

complementares do livro de Matemática. 

• Não será permitido o uso de fichário, de caderno com espiral e de lapiseira.  

• Não é necessário preparar a folha de rosto dos cadernos. Os(as) alunos(as) serão orientados pela 

professora a fazê-lo. 

• A agenda do Colégio deverá estar, diariamente, na mochila (as páginas não podem ser arrancadas 

nem a capa pode ser alterada). É necessário preencher, na agenda, os dados pessoais do(a) aluno(a). 

• Os livros didáticos são consumíveis, por isso, orientamos que sejam adquiridos livros novos.  

• Os alunos veteranos, se quiserem, poderão continuar a usar o material individual solicitado no 

ano letivo anterior que se repete nesta lista, caso esteja em bom estado.  

 

 

 

INÍCIO DAS AULAS:   01 de fevereiro de 2022. 

REUNIÃO DE PAIS: O convite com a data e o horário agendado será encaminhado por e-mail no dia 28 

de janeiro de 2022. 

 

O material escolar pode ser adquirido em qualquer papelaria ou livraria. 
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