CORPO DE BOMBEIROS DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO ENSINO ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II
3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – 2021
* Os livros do FNDE/PNLD serão distribuídos gratuitamente pelo MEC e serão disponibilizados da seguinte forma:
para os alunos antigos no período de 25/01/2021 a 29/01/2021
para os alunos novatos no período de 01/02/2021 até 05/02/2021
Maiores informações: Biblioteca do CMDP II – 3298-8861
DISCIPLINAS

LIVROS DIDÁTICOS

( )

GEOGRAFIA

* (FNDE) Projeto Ápis. 3º ano. Autora: Maria Elena Simielli – Editora: Ática– 2ª edição/2017

( )

HISTÓRIA

* (FNDE) Projeto Ápis. 3º ano. Autoras: Anna Maria Chalier e Maria Elena Simielli – Editora Ática – 2ª edição/2017)

( )

CIÊNCIAS

Projeto Buriti Plus – 3º ano - Obra coletiva – 1ª edição Editora Moderna – De acordo com a BNCC

( )

LÍNGUA
PORTUGUESA

Português Linguagens - 3º ano. Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães – Ed. Atual – 6ª
edição/2017  ou 7ª edição/2019  (Edição reformulada de acordo com a BNCC)
Escrever bem com gramática/ 3º ano - Laiz Barbosa de Carvalho / 6ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2016.

MATEMÁTICA

Presente Matemática - 3º ano. Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis – Editora: Moderna. (Edição reformulada
de acordo com a BNCC)
Projeto Presente Matemática - Caderno de Atividades. 3º ano. Autores: Luís Márcio Imenes, Marcelo Lellis, Estela
Milani – Editora Moderna (Edição reformulada de acordo com a BNCC). Os livros devem ser comprados pelo site
www.modernacompartilha.com.br. A APAM firmou parceria com a editora Moderna que permite a compra dos livros
com 20% de desconto e parcelado.

( )

INGLÊS

PK Colégio Militar Dom Pedro II – EF1: 3º ANO. ISBN: 9780995000254. O livro de inglês faz parte do programa de
proficiência da Oxford adotado pela escola. Deve ser comprado exclusivamente pelo código ISBN acima. A APAM
firmou convênio com a distribuidora e livraria SBS que permite a compra do livro com 20% de desconto e parcelado
através do link sbs.com.br/dompedro ou em uma das lojas SBS Brasília.

( )

ARTES

( )

* (FNDE) Novo Pitanguá – 3º ano - Obra coletiva 1ª edição Editora Moderna

( ) Livro: Os azuis
Autor: Maurício de Sousa
Editora: Companhia das
letrinhas

LITERATURA (SALA DE LEITURA)
( ) Livro: Joões e Marias
( ) Livro: Estas histórias não
Autores: José Roberto Torero e Marcus deveriam ser verdadeiras
Aurelius Pimenta
Autor: Gang Gyeongsu
Editora: Companhia das Letrinhas
Editora: Melhoramentos

( ) Livro: A princesa que
escolhia
Autora: Ana Maria Machado
Editora: Companhia das
Letrinhas

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
( ) 01 estojo completo (lápis, borracha, apontador)
( ) 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
( ) 01 caixa de giz de cera (12 cores)
( ) canetinhas
( ) 01 material dourado
( ) 01 régua de 30 cm
( ) 01 tesoura sem ponta
( ) 02 tubos de cola branca de 90 g de boa qualidade
( ) 01 dicionário pequeno
( ) 01 caderno BROCHURÃO, 48 folhas (cor verde) – (Sala de leitura)
( ) 01- pasta catálogo- 50 plásticos (Sala de Leitura)
( ) 01 pasta transparente com elástico identificada.
( ) 03 cadernos grandes BROCHURÃO, 48 folhas, capa dura
(História, Geografia, Ciências)
( ) 02 cadernos grandes BROCHURÃO (Português e Inglês), capa dura
com 96 folhas
( ) 01 caderno grande quadriculado (1 x 1 cm) (Matemática), com 96
folhas
( ) 01 caderno de desenho grande capa dura 96 folhas (Artes)
*LISTA DE PAPELARIAS, LIVRARIAS E VENDA DE UNIFORMES NO VERSO.

(
(
(
(
(

) 02 lápis para desenho (2B e 6B)
) 01 pincel chato nº 2 e 1 pincel chato nº 10
) 03 envelopes A4 PARDOS
) Pasta c/grampo plástico cristal identificada
) 01 calculadora simples

OBSERVAÇÕES
1. Livros e cadernos deverão ser encapados e IDENTIFICADOS;
2. Os materiais de uso individual deverão ser repostos ao longo do
ano;
3. A agenda escolar é padronizada de uso obrigatório e será
disponibilizada pela escola;
4. Previsão de Reunião de pais e mestres 03/02/2020. Hora e
local a serem informados;
5. Previsão de início das aulas e do ano letivo para os alunos do
Ensino Fundamental 1 dia 04/02/2021;
6. As datas previstas poderão ser alteradas por motivo de força
maior. Eventuais alterações serão informadas por meio do site
e/ou pelos canais oficiais de comunicação do colégio.
7. Em virtude da pandemia, será feito um planejamento específico
de retorno, a ser divulgado no site do colégio ao final do mês de
janeiro de 2021.
Ana Aparecida da Silva Oliveira
1º Sgt QBMG-1. Matr. 1104761
Supervisora de Ensino do Ensino Fundamental 1

