
 

  

LISTA DE MATERIAL E LIVROS ADOTADOS – 2021 
 

3º ano - Ensino Fundamental 
 

LIVROS DIDÁTICOS: 
✔ LÍNGUA PORTUGUESA 
Livro: Presente, 5º ed. 
Autores: Débora Vaz; Elody Nunes Moraes 
e Rosângela Veliago; 
Editora: Moderna 
ISBN: 9788516119317 
 
✔ MATEMÁTICA 
Livro: Presente, 5º ed. 
Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis  
e Estela Milani; Editora: Moderna 
ISBN:9788516119959 
 
✔ CIÊNCIAS 
Livro: Buriti Pus, 1ª ed. 
Autores:  Vários autores.; Editora: Moderna 
ISBN: 9788516112899 
 
✔ HISTÓRIA 
Livro: Buriti Plus, 1ª ed. 
Autores: Vários autores; Editora: Moderna 
ISBN: 9788516113056 
 
✔ GEOGRAFIA 
Livro: Buriti Plus, 1ª ed. 
Autores:  Vários autores; Editora: Moderna 
ISBN: 9788516112974                         
 
✔ INGLÊS 
Livro: Explore Our World 3 - 2nd edition - 

Student Book + Online Practice 

Editora: National Geographic Learning 

ISBN: 9780357373477 

 

 
 
 
 
 
 
✔ ENSINO RELIGIOSO 
Livro: De mãos dadas - Ética e Cidadania 
Autores: Avelino A. Corrêa e Amélia Schneiders 
Editora: Scipione 
ISBN: 978-85-262-9436-3 

✔ DICIONÁRIO  
Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
Editora  Moderna; ISBN: 9788516101473  
(Estando em bom estado, usar o dicionário do ano 
anterior).  
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
✔ FELPO FILVA 
Autora: Eva Furnari; Editora: Moderna 
ISBN:9788516051822 
 
✔ A BOLSA AMARELA 
Autora: Lygia Bojunga; Editora: Casa Lygia Bojunga Ltda. 
ISBN:8589020037 
 
Obs.: Outros livros paradidáticos serão solicitados no 
decorrer do ano. 
 
CADERNOS E OUTROS: 
 03 cadernos tipo brochurão, capa dura, 96 folhas 

(preferencialmente as folhas devem ser: brancas; 
sem ilustrações; sendo um para Língua Portuguesa, 
outro para História, Geografia e Ciências e outro para 
Matemática . 

✔ 01 pasta com elástico ( para tarefa) 
✔ 01 pasta com elástico (Inglês) 
✔ 02 pasta grampo trilho macho e fêmea (de plástico 

para DHS) 
✔ 01 pastas catálogo com 50 plásticos 
✔ 04 lápis (tipo grafite) nº2 
✔ 01 caixa de lápis de cor 
✔ 02 borrachas macias 
✔ 01 régua de 15 cm (transparente) 
✔ 01 tesoura sem ponta 
✔ 01 apontador com coletor 
✔ 01 tubo de cola branca (pequeno) 
✔ 01 tubo de cola bastão (pequeno) 
✔ 01 caneta grifa-texto 
✔ 01 estojo para guardar os lápis de uso diário 

 
OBSERVAÇÕES  
- O material completo deverá ser entregue no primeiro 
dia de aula, identificado apenas com o nome do aluno e o 
ano.  
- Não há necessidade de encapar os livros e os cadernos, 
apenas etiquetá-los.  

ATENÇÃO Alunos rematriculados: O livro de 
Inglês do 2° ano (2020) não deverá ser 
descartado, pois será utilizado no início de 
2021. O material necessário para essa 
finalização será providenciado aos alunos 
novos, sem a necessidade da aquisição desse 
livro. 

 



 
REUNIÃO DE PAIS: no início do ano teremos reuniões de pais, mas devido às possibilidades de desdobramento 
decorrentes da pandemia de COVID-19, as informações sobre a organização serão divulgadas no site do colégio com 
antecedência de uma semana. Também serão divulgadas as orientações referentes ao primeiro dia de aula. 
 
 

 

Com o intuito de disponibilizar o material escolar com o menor preço do mercado, a escola firmou uma 

parceria com a empresa Saber em Movimento. Para acessar as listas é só clicar neste link 

https://saberemmovimento.com.br/escola/casj/. E tem desconto EXTRA para os pais do Colégio! 

 

https://saberemmovimento.com.br/escola/casj/

