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ENSINO FUNDAMENTAL I

LIVROS DIDÁTICOS

Mochila Evolution

FAÇA! – LÍNGUA PORTUGUESA – 3ºANO
Autores Angélica Prado e Cristina Hülle
Editora FTD
ISBN 7898683436062

ORIENTAÇÕES DE COMPRA

FAÇA! – HISTÓRIA – 3ºANO
Autor Ana Nemi
Editora FTD
ISBN 7898683435966
FAÇA! – GEOGRAFIA – 3ºANO
Autor Angela Rama, Marcelo Moraes Paula
Editora FTD
ISBN 7898683435867
APRENDER JUNTOS – MATEMÁTICA – 3ºANO
Autores Katia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz, Vlademir Marim
Editora SM
ISBN 9788541818933
APRENDER JUNTOS– CIÊNCIAS – 3ºANO
Autor Geslie Coelho
Editora SM
ISBN 9788541819138
SEMEAR JUNTOS - ENSINO RELIGIOSO 3º ANO
Autores: Montejo,Adoración Díaz Ramos,Lorenzo Sánchez
García,Elena Utrilla
Editora: SM
ISBN: 9786557440254

PROGRAMA BILÍNGUE
KIT EVOLUTION ANOS INICIAIS 3O.ANO - LEVEL 3 - FLY HIGH
STUDENT HANDBOOK - LEVEL 3 FLY HIGH Livro didático
combinado com caderno e atividades -3o ano, Activity pad level
3 Fly High e atividades dos readers do material 2020 Reading
Expeditions referente aos readers desse pack
STANDFOR YOUNG READERS – The Town Mouse and the
Country House , The Little Prince , The Emperor’s New Clothes e
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Os livros didáticos da Editora FTD e
o kit StandFor Evolution deverão ser
adquiridos pelo site da editora FTD:
www.ftdcomvoce.com.br
CÓDIGO DE COMPRA EXCLUSIVO:
FTD21SPGEP

O livro da editora SM deverá ser
adquirido pelo portal SM Direto por meio
do link: www.smdireto.com.br.
CÓDIGO DE COMPRA EXCLUSIVO:
13303F17

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

LABORATÓRIO CRIATIVO
GUIA DO INOVADOR DAS GALÁXIAS – 3º ANO
O material deverá ser adquirido por meio
do link: loja.naveavela.com.br
Código de compra exclusivo CVVP:
WSHPFK69
Maiores informações seguem no final da
lista de materiais.

MATERIAL PESSOAL
• 1 mochila escolar; (preferência por mochila sem rodinhas)
• 1 caderno universitário, 96 folhas, capa dura, qualquer cor;
• 1 pasta catálogo A4 com 20 plásticos;
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• 1 estojo de zíper;
• 3 lápis pretos nº 2 (com nome);
• 1 caixa de lápis de cor 24 cores (com nome);
• 1 conjunto de canetinhas hidrocor - 24 cores (com nome);
• 1 borracha (com nome);
• 1 apontador (com depósito e nome);
• 1 tesoura sem ponta (com nome);
• 1 tubo de cola bastão grande (com nome).
• 10 sacos plásticos tamanho A4 (grosso);

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
• 1 avental branco, manga comprida

KIT DE ARTE
• 1 caixa de guache com 12 cores;
• 2 pincéis redondos (nº 6 e 12)
• Camiseta tamanho adulto para pintura;
• 1 bloco de papel canson A4 branco;
• 1 caixa de ecogiz de cera bicolor com 12 cores;
• 1 caixa de massa de modelar com 12 unidades 180g;
• 1 tubo de cola líquida branca;
• 1 estojo de aquarela em pastilha 12 cores;
• 1 caneta preta marcador permanente 2,0mm
Estes materiais deverão ser entregues para a professora, quando
solicitado, em caixa plástica transparente devidamente nomeada.
A caixa ficará na estante da sala de aula e será devidamente
higienizada a cada uso.

LEMBRETES:
Após um ano de muitos desafios e aprendizados, propomos
uma lista enxuta e com materiais de uso pessoal, entendendo
que, seguindo nosso protocolo de saúde e segurança, não será
possível o empréstimo/compartilhamento de materiais. O
material completo deverá estar com o aluno em sua mochila (de
preferência sem rodinhas) seguindo seu horário de aulas.
Os itens do kit de artes serão solicitados de acordo com a
proposta das aulas.
O material do ano anterior em bom estado poderá ser utilizado.
Repor, sempre que necessário, os materiais solicitados. É
fundamental que o estojo do aluno esteja completo durante todo
o ano letivo.
Outros materiais serão solicitados ao longo do ano.
Os livros didáticos serão utilizados a partir de: 18/02/2021.
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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 dados de cadastro informados no
mural do CLASSROOM da turma de 2020. 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,

Vicentino Virgem Poderosa
+ Nave à Vela
Trabalhando juntos para garantir o
desenvolvimento dos nossos alunos!

Mesmo no difícil momento que estamos

Além disso, nossos educadores makers

passando, não deixamos de ter como foco

continuaram se aprimorando, participan-

o aprendizado de nossos alunos e alunas.

do de diversas formações NAV para se

E, em parceria com o Nave à Vela, adapta-

apropriarem cada vez mais da Cultura do

mos nossas aulas makers para o contexto

Mão na Massa e, com isso, poderem apoiar

atual, promovendo momentos de aprendi-

os alunos na construção de seus protóti-

zagem que superam os limites da sala de

pos e projetos.

aula e do Espaço Maker.

É isso que a parceria com o Nave à Vela ofe-

Com o apoio dos gestores do NAV, estimu-

rece: uma educação que potencializa com-

lamos nos alunos competências como:

petências e que torna os alunos protago-

empatia, autonomia, realização de proje-

nistas e agentes de mudança da sociedade.

tos, por meio da gestão de tempo, recur-

Conte com a gente para manter o seu filho

sos e espaço, experimentação com diver-

se desenvolvendo, mesmo à distância!

sos tipos de materiais e resolução criativa
de problemas, habilidades muito importantes para a sociedade no século XXI.

FÁCIL, PRÁTICO
E SEGURO.
PASSO A PASSO
para você comprar com rapidez
e segurança no SM DIRETO

WWW.SMDIRETO.COM.BR

PASSO A PASSO
SM DIRETO

ACESSE O SITE:
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WWW.SMDIRETO.COM.BR
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INSIRA O NÚMERO DO
VOUCHER FORNECIDO
PELA ESCOLA NO
CAMPO INDICADO.

PASSO A PASSO
SM DIRETO

DIGITE O NOME
COMPLETO
DO ALUNO E
ACESSE A LISTA
DOS LIVROS
ESCOLHIDOS
PELA ESCOLA.
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PASSO A PASSO
SM DIRETO
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CONFIRA A LISTA DE LIVROS,
CLIQUE EM CONTINUAR E DEPOIS
CONFIRME A COMPRA.

INFORME SE JÁ POSSUI OU NÃO
CADASTRO PARA CONTINUAR. SE NÃO
TIVER, PREENCHA O CADASTRO COM SEU
NOME COMPLETO E DEMAIS DADOS.

PASSO A PASSO
SM DIRETO
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APÓS FINALIZAR
O PROCEDIMENTO,
VOCÊ VISUALIZARÁ
A TELA DE
CONFIRMAÇÃO COM
O SEU NÚMERO DO
PEDIDO E, ALÉM
DISSO, RECEBERÁ
UM E-MAIL COM AS
INFORMAÇÕES DA
COMPRA.

ESCOLHA A FORMA
DE PAGAMENTO.
IMPORTANTE:
FIQUE ATENTO
À DATA DE
VENCIMENTO DO
BOLETO.
Caso a opção seja cartão de
crédito, você pode parcelar
em até 12x sem juros, de
acordo com a data de compra.
A qualquer momento, você poderá
consultar os detalhes do pedido,
acessando a área do usuário.

VIU COMO
É FÁCIL?
NA VOLTA ÀS AULAS, GARANTA
OS LIVROS DO SEU FILHO COM
DESCONTOS EXCLUSIVOS E
SEM SAIR DE CASA!

APROVEITE! COMPRE ON-LINE EM:

WWW.SMDIRETO.COM.BR

