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3ª série
MATERIAL POLIEDRO

 COLEÇÃO OCTA + 3ª SÉRIE - EM
Venda direta na secretaria do Colégio

ESPANHOL - SOMENTE PARA ALUNOS 
NOVOS

LIVRO DIDÁTICO

AULA INTERNACIONAL 3
Curso de Español - Nueva Edición
Ed. Difusión
Autores: Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano 
Coordinación pedagógica: Neus Sans
ISBN versión EF: 9788415640103
ano 2017

BIOLOGIA/QUÍMICA

• Avental de algodão com manga longa e comprimento até o 
joelho. (uso obrigatório em laboratório). (aquisição condicionada 
ao retorno presencial) 

PARADIDÁTICOS

 PLATAFORMA DE LEITURA ÁRVORE DE LEITURA
Maiores informações seguem no final da lista de materiais.

MATERIAL EXTRA PESSOAL

• Cadernos 
• Transferidor
• Compasso
• Régua de 30 cm
• Marca texto
• Cola bastão

• Tesoura
• Lápis grafite



Olá! Como vai? 

Está preparado(a) para o próximo ano letivo? Nós, da Árvore e do Colégio Vicentino Virgem 
Poderosa, convidamos você e seus filhos para uma verdadeira transformação por meio da 
leitura junto com a nossa plataforma, a Árvore Livros.

Por que semear a leitura é importante?

Nós somos o resultado de nossas experiências, como terras férteis para diferentes repertórios. 
Estamos em constante processo de aprendizagem e, para isso, precisamos regar as nossas 
mentes com curiosidade. A Árvore trabalha para cultivar o gosto pela leitura em crianças e 
adolescentes, afinal essa habilidade é a base para o desenvolvimento de todas as áreas do 
conhecimento, ajudando seus filhos a se tornarem cidadãos cada vez mais preparados. 

Um passaporte para o mundo da imaginação
Na plataforma Árvore Livros, oferecemos mais de 30 mil títulos que vão de 

clássicos da literatura a best sellers. A plataforma é gamificada e convidamos 
nossos leitores para a missão de ajudar o macaco Otto, mascote da Árvore, a 
salvar a floresta, captando recursos por meio da leitura. Também oferecemos 
suporte pedagógico aos educadores, sequências didáticas alinhadas à Base 
Nacional Comum Curricular, relatórios e projetos que estimulam o gosto pela 

leitura em crianças e jovens. 



Onde e quando quiser
Queremos que seus filhos leiam cada vez mais, por isso, a nossa solução vai além da sala 
de aula e pode ser acessada pelo computador, tablet ou smartphone. É o conteúdo que o 
seu filho(a) precisa, da maneira ele(a) gosta: totalmente digital! O nosso acervo também 
passa pela classificação de especialistas para garantir que o conteúdo acessado seja 
adequado ao ano escolar dos nossos alunos. 

Como garantir a plataforma para o meu filho?
Acesse www.arvore.com.br e realize o login com os códigos de acesso que serão 
disponibilizados no Google Sala de aula da disciplina de Língua Portuguesa. Depois, siga 
as instruções de pagamento na plataforma. PARA NOVOS ALUNOS ENTRAR EM CONTATO NO 
NÚMERO 11 2219-6320

Dúvidas?
Se tiver dúvidas com relação às soluções, entre em contato com a equipe da Árvore pelo 
e-mail atendimento@arvore.com.br. Plantar essa semente vai ajudar seus filhos a colher 
bons frutos. Vamos juntos semear a leitura?

Um grande abraço,

http://www.arvore.com.br

