LISTA DE MATERIAIS 2022
3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
Informamos aos pais que efetuarão a compra do Livro de Inglês “Shine On!”, em
livrarias virtuais ou lojas físicas, que a partir de 2021, os livros estão
acompanhados de 2 (dois) cartões de acesso, sendo o primeiro para acesso a
Plataforma Oxford, e o segundo para acesso ao livro digital. Estejam atentos a
esses itens que devem acompanhar o livro didático, pois sem os cartões o
acesso do aluno fica restrito às ferramentas disponíveis pela Oxford, além da
impossibilidade de realizar provas e atividades online.
Lembramos que o site da distribuidora oficial da Oxford (SBS), realizará a venda
através do site: www.sbs.com.br/colegionazarelafaiete , e também
presencialmente no Colégio, em data a ser definida.
Os demais livros didáticos serão vendidos pela Clássica Distribuidora, que
disponibilizará o site para compra no dia 20/12/2021.
As Vendas também serão feitas no Colégio com data a ser definida.
O projeto socioemocional (Escola da Inteligência) tem sua venda exclusiva
através do seu próprio site. O link será disponibilizado no dia 20/12/2021 Venda somente online.

LISTA DE MATERIAIS 2022 – 3º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
LIVROS DIDÁTICOS – SOMOS EDUCAÇÃO
1. ARTES
A ARTE DE FAZER ARTE 3º ANO
AUTOR: DENISE AKEL, DULCE GONCALVES, PRISCILA DE
CARVALHO OKINO
ISBN: 9788547237073
EDITORA: SARAIVA
2. CIÊNCIAS
LIGAMUNDO CIÊNCIAS 3ª ANO
AUTOR: CESAR DA SILVA JR.
ISBN: 9788547234256
EDITORA: SARAIVA

3. ENSINO RELIGIOSO
MARCHA CRINAÇA – ENSINO RELIGIOSO 3º ANO
AUTORES: DECIMAR A. HENRIQUE E DAGMAR RAMOS
ISBN: 9788547403171
EDITORA: SCIPIONE

4. GEOGRAFIA
LIGAMUNDO GEOGRAFIA 3ª ANO
AUTOR: ELIAN ALABI LUCCI E ANSELMO LÁZARO
BRANCO
ISBN: 9788547234355
EDITORA: SARAIVA

5. HISTÓRIA
LIGAMUNDO HISTÓRIA 3ª ANO
AUTOR: ALEXANDRE ALVES, LETICIA FAGUNDES
ISBN: 9788547234454
EDITORA: SARAIVA

6. MATEMÁTICA
LIGAMUNDO MATEMÁTICA 3º ANO
AUTOR: Eliane Reame
ISBN: 978-8547234652
EDITORA: SARAIVA

7. PORTUGUÊS
LIGAMUNDO PORTUGUÊS 3º ANO
AUTOR: Luzia Fonseca Marinho e Maria da Graça Branco
ISBN: 978-8547234553
EDITORA: SARAIVA

8. TEXTO
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 3º ANO
AUTORES: WILLIAM CEREJA E CILEY CLETO
ISBN: 9788547237363
EDITORA: ATUAL DIDÁTICOS

LIVROS DIDÁTICOS – OUTRAS EDITORAS
9. INGLÊS
Shine On! 3
ISBN: 9780194069144
Editora SBS (Oxford)

10. RACIOCÍNIO
RACIOCÍNIO E CÁLCULO MENTAL 3
Autor: Luiz Roberto Dante
ISBN: 9788510074582
Editora do Brasil

11. PROJETO SOCIOEMOCIONAL

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

12. PROJETO ED. FINANCEIRA
EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA CRIANÇAS 1
AUTORES: LUIZ ROBERTO DANTE E IRACI MÜLLER
EDITORA: ÁTICA
ISBN:978-85-0819-619-7

PROJETO LITERÁRIO E CANTINHO DA LEITURA
LITERATURA - INGLÊS
THE WIZARD OF OZ
ISBN: 9780241253793

LITERATURA - PORTUGUÊS
Umbigo Indiscreto
Autora: Eva Furnari
Editora: Moderna
ISBN: 978-8516066420

✓ 3 livros infantis (de acordo com a faixa etária) para o cantinho da leitura
✓ 2 revistinhas em quadrinhos

CADERNOS E OUTROS MATERIAIS
1 estojo contendo:
• 01 apontador com depósito
• 03 lápis pretos
• 01 caixa de lápis de cor de 12 cores
• 01 borracha branca
• 01 tesoura sem ponta
• 01 cola líquida 90g
• 01 régua transparente de 30 cm
• 01 régua geométrica
• 01 marca texto amarelo

➢
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadernos
01 caderno 1/2/3 capa verde e flexível (60 folhas) – Ciências
01 caderno 1/2/3 capa verde e flexível (60 folhas) – História e Geografia
01 caderno 1/2/3 capa verde e flexível (60 folhas) –Atividades em casa ( Português e
Matemática)
01 caderno 1/2/3 capa verde e flexível (60 folhas) – Matemática Atividade em sala
01 caderno 1/2/3 capa verde e flexível (60 folhas) – Português Atividade em sala
01 caderno 1/2/3 capa verde e flexível (60 folhas) – Projeto de leitura e escrita
01 caderno brochurão 60fls para Educação Física
01 caderno brochurão 60fls para Ensino Religioso
Dicionário com separação de sílabas de acordo com a Nova Ortografia (use o do ano
anterior).
01 pasta de papelão (preta com grampo) – A cor é para identificação da turma

Observações: Para fins pedagógicos, não serão aceitos outros tipos de cadernos.
Favor colocar o nome do aluno na parte da frente dos cadernos e livros.
➢ Material de apoio
•

01 Material Dourado individual (Pode-se usar o do ano anterior, colocar nome
em cada peça)

•

01 ábaco de pinos aberto (com unidade de milhar)

ATELIÊ DE ARTES
Pasta catálogo com 50 plásticos
Lápis de cor
Canetinha hidrocor (12 cores)
Lápis 2b
Borracha
Cola
Tesoura
Régua de 30cm
Caderno cartorgrafia grande 48 fls – para o trabalho “Diário de Artista”.
1 folha de papel color set (cor: preto)
1 folha de papel cartão branco fosco
1 pacote de papel colorido tamanho A4
Tinta guache (potes pequenos com cores variadas)
Pincel (sugestão de tamanhos: nº 4, nº 10 e nº16)
Giz de cera

MATERIAL PARA FINS PEDAGÓGICOS (FICA NO COLÉGIO)
1 rolo de fita crepe
1 pacote de folhas A4 (500 fls)
1 bloco de papel criativo (8 cores)
1 cartolina branca
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
1 garrafinha de água (com nome da criança)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• O material para fins pedagógicos constitui recurso didático valioso que enriquece o processo
de ensino-aprendizagem.
• Todo o material de uso individual deve ser identificado com o nome da criança e o ano,
inclusive o uniforme (em todas as peças), tênis, mochila, pasta e lancheira.
• Materiais de uso diário para permanecer na bolsa, também devem ser identificados.
O material pedagógico para uso individual - que fica no colégio - deverá ser entregue no
segundo dia de aula.
• Encapar o caderno como desejar. Livros encapados com papel contact transparente.
• Todos os cadernos e livros devem ter etiquetas do lado de fora constando: o nome completo
da criança, série, turma e nome do Colégio.
ATENÇÃO!
• Evitem trazer: material incompleto, sem etiqueta e coisas que não estejam na referida lista.
• Toda Comunicação FAMÍLIA - ESCOLA deve ser feita através de uma agenda escolar
(AgendaEdu).
• Cada aluno deve ter uma bolsinha com as máscaras limpas e outra para as máscaras sujas.

