
 LISTA DE MATERIAL – 2022 
3º ano do Ensino Fundamental 

Colégio Sinodal – São Leopoldo 

 
 

TODO MATERIAL DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO 
 
1) MATERIAL PARA ESTAR DIARIAMENTE NA MOCHILA 

- 4 cadernos de 96 folhas, linhas simples, tamanho universitário, identificados, capa dura, com 
margem, não espiral 

- 1 caderno grande, linha simples, não espiral, para as aulas de Música (pode ser o mesmo utilizado 
no ano anterior) 

- 1 pasta de elástico simples (para tema) tamanho ofício 
- 1 caixa de lápis de cor (12 cores), estojo simples 
- 1 estojo  
- 2 lápis pretos nº 2 (não lapiseira) 
- 2 borrachas brancas e macias 
- 1 apontador simples 
- 1 régua de 30cm 
- 1 conjunto de canetas hidrográficas (12 cores) 
- 1 tubo de cola (líquida) 
- 1 cola (bastão) 
- 1 tesoura sem ponta (laser) 
- 1 caixa de giz de cera 
- 1 pasta de papelão simples com grampo 
- 1 caixa com Material Dourado com 111 peças 
- 2 canetas marca-texto   
- 1 Minidicionário da Língua Portuguesa Silveira Bueno. Editora FTD (preferencialmente brochura) 
 
- Livro: LEITE, Angela. Aprender juntos: matemática. 3º ano: ensino fundamental / Angela Leite, 

Roberta Taboada; Organizadora SM Educação: obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida 
por editora por SM Educação. 7ª edição. São Paulo: SM, 2021 (Aprender juntos). 

ISBN 978-65-5744-256-2 
 

       
 
Observação: É importante atentar para o ISBN do livro indicado, visto que houve uma 
mudança no material para o ano de 2022. Além disso, em razão dessa mudança, não será 
possível utilizar o livro usado nos anos anteriores. 

O livro Aprender Juntos pode ser adquirido com 30% de desconto pelo site 
www.disal.com.br/sinodalsaoleopoldo 
 
- Livro: Aprender juntos: português. 3º ano. SILVA, Cícero de Oliveira. Aprender juntos língua 

portuguesa, 3º ano: ensino fundamental/Cícero de Oliveira Silva, Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva. 
8ª edição. São Paulo: Edições SM, 2021 (Aprender juntos). 

ISBN 978-65-5744-251-7 
        

http://www.disal.com.br/sinodalsaoleopoldo


           
 
Observação: É importante atentar para o ISBN do livro indicado, visto que houve uma 
mudança no material para o ano de 2022. Além disso, em razão dessa mudança, não será 
possível utilizar o livro usado nos anos anteriores. 

O livro Aprender Juntos pode ser adquirido com 30% de desconto pelo site 
www.disal.com.br/sinodalsaoleopoldo 

 
2) MATERIAIS DIVERSOS DO ALUNO QUE FICARÃO NA SALA DE AULA 
 - 3 pincéis chatos nº 8, 04 e 00 

- 1 paninho para limpar os pincéis 
- 1 pote com tampa (margarina) 
- 1 avental ou camiseta grande 
- 1 pacote de 50 folhas de ofício A4 
- 1 pacote de papel colorido tamanho A4 
- 2 rolos de papel-toalha 
- 2 gibis (Turma da Mônica ou Disney) 
- 1 conjunto de tintas guache de 6 cores 
- 2 caixas de massa de modelar 
- 1 caixa para os materiais de Artes (tamanho máximo: caixa de sapatos de 33cm x 18cm) 
- 1 pasta sanfonada tamanho A4 
- Revistas velhas   
Obs.: Sugerimos o reaproveitamento dos materiais escolares que sobraram do ano anterior. 

 
3) PROJETO “ALUNO-LEITOR” 

- Durante o ano letivo, realizaremos a leitura e a compra de 2 livros de literatura infantil. 
 
4) MATERIAL PARA LÍNGUA ALEMÃ 

1 caderno de 96 folhas, linhas simples, tamanho universitário 
1 pasta simples com 50 plásticos   

 
Livro: SWERLOWA, Olga. Die Deutschprofis A1.1. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Clips 
online. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH, 2016. ISBN: 9783126764766. 
Link: https://www.bahnhofdidatica.com.br/die-deutschprofis-a1-1-kurs-und-ubungsbuch-mit-audios-
und-clips-online - Valor: R$ 136,00 

  
XANTHOS, Sigrid; DOUVITSAS, Jutta. Die Bremer Stadtmusikanten. Ismaning: Hueber Verlag 
GmbH & Co. 2007. ISBN: 9783190118717 

http://www.disal.com.br/sinodalsaoleopoldo
https://www.bahnhofdidatica.com.br/die-deutschprofis-a1-1-kurs-und-ubungsbuch-mit-audios-


Link: https://www.bahnhofdidatica.com.br/leseclub-die-bremer-stadtmusikanten  
Valor: R$ 49,00 

 

Materiais a serem adquiridos com Bahnhof Didática: 
Código do cupom de desconto de 20%: ZLNCCL2B2 
O livro poderá ser adquirido a partir do dia 24.01.2022 até o dia 06.03.2022.  
A entrega do livro ocorrerá na segunda quinzena de março no Colégio Sinodal. 
No campo “cadastro”, preencher com o endereço pessoal para emissão da nota fiscal. 
No campo “referência de endereço”, colocar o nome completo e o ano escolar do aluno em 2022 
para facilitar a distribuição na escola. Entrega será gratuita. 
Site: https://www.bahnhofdidatica.com.br/ 
E-mail: loja@bahnhofdidatica.com.br 
Telefone/Whatsapp: (11) 4330-4224 / (11) 4941-1478 / (11) 97220-4224   

 
5) MATERIAL PARA LÍNGUA INGLESA (Bilíngue e não-Bilíngue) 

- 1 caderno de 96 folhas, grande, capa dura, sem espiral  

Livro:  
1º semestre 
English Experience 3A – Student's Book – Ensino Fundamental Anos Iniciais. Organizadora: 
Izaura Valverde. Ano 2020. Editora Richmond. 

2º semestre 
English Experience 3B – Student's Book – Ensino Fundamental Anos Iniciais. Organizadora: 
Izaura Valverde. Ano 2020. Editora Richmond. 

Adquirir através do site Richmond Solution: 
https://apps.richmondsolution.com.br/br/rich/pagamento/ 
Estes livros serão entregues no colégio, mediante apresentação do comprovante de compra, no 
início do ano letivo de 2022. 
Se tiver dúvidas, confira o passo-a-passo da compra on-line pelo link: 
https://www.calameo.com/read/002899327e8a9003136b4?authid=Aq6KBB87AQ5n 

 
6. Educação Financeira 

Coleção Educação Financeira - Entender e Praticar 3. ISBN: 9788510082754. 
Autores: ERDNA PERUGINE NAHUM, VITOR NASCIMENTO 
Obs.: Não pode ser livro usado, pois os alunos realizam as atividades no livro. 
 

             
 
 
 

https://www.bahnhofdidatica.com.br/leseclub-die-bremer-stadtmusikanten
https://www.bahnhofdidatica.com.br/
mailto:loja@bahnhofdidatica.com.br
https://apps.richmondsolution.com.br/br/rich/pagamento/
https://www.calameo.com/read/002899327e8a9003136b4?authid=Aq6KBB87AQ5n


 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

1. As observações sobre estojos leves e número indicado de cores (lápis de cor e hidrográficas) são 
extremamente importantes para evitar problemas de excesso de peso das mochilas e 
organização sobre a classe. 

2. Aconselha-se que, no momento da compra da mochila, além da preocupação com sua estética, 
também haja a preocupação com o seu peso e que caibam os materiais do item 1.  

3. O uniforme para Educação Física é tênis, abrigo ou bermuda do uniforme escolar. 
4. Uso obrigatório do uniforme completo. Todas as peças devem ser identificadas. Onde adquirir: 

na guarita da escola (Av. Dr. Mário Sperb, 874) e na DC Uniformes (Rua São Caetano, 364 - 
Centro/São Leopoldo). 

5. Em função da facilidade de compras via internet, no ano de 2022, NÃO haverá Feira de Livros 
Novos no Colégio Sinodal.  

 


