
 
 

 

 

Prezados Pais, 

 

Temos o prazer de publicar a relação dos recursos didático-pedagógicos 
necessários para cada aluno neste ano letivo. 

É fundamental que as famílias compreendam que não se trata de uma simples 
lista de itens, mas de um conjunto cuidadosamente selecionado de recursos, que 

levam em conta o programa de ensino do Colégio, novas orientações da legislação e, 
agora, as tendências de inovação progressivamente incorporadas ao nosso cotidiano. 

Por isso, verão que a lista do 3o ano do Ensino Fundamental inclui a plataforma 
digital Joca. Trata-se do único jornal do Brasil feito para jovens e crianças, seguindo 
modelos de amplo sucesso na Europa e Estados Unidos. Ele será utilizado na área de 

Língua Portuguesa, dentro de uma proposta de desenvolvimento da leitura e da 
expressão escrita, na qual as crianças acompanham e discutem sobre temas 
contemporâneos ligados às suas vidas. 

Como todo novo recurso apresentado, neste também é preciso que as famílias 

sigam novas orientações para a sua aquisição. Por isso, na lista de material, os 
senhores encontrarão a carta preparada por Joca sobre o serviço e as orientações 

para a aquisição da assinatura.  
 

É muito importante que acompanhem de perto esse processo e participem das 

atividades de seus filhos, lendo em conjunto, contando e ouvindo histórias, 
valorizando sempre a leitura e o livro. 

 

Atenciosamente, 

 

A Direção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Papelaria 

 
 Estojo 

 Cola bastão 

 Lápis preto Faber Castell no 2 

 5 cadernos universitários, 96F  

 Caixa de lápis de cor 

 Durex (1,5 cm de largura) 

 Borracha 

 Régua plástica transparente (30 cm) 

 Apontador 

 Tesoura sem ponta 

 Conjunto de canetas coloridas de ponta porosa fina 

 2 pastas catálogo Yes transparentes, tamanho A4, Clear 

Book com 40 sacos BD 40AS (Produção Textual e Inglês) 

 Pasta catálogo Yes transparente, tamanho A4, Clear Book 

com 20 sacos BD 20AS (Música) 

 Pasta transparente, tamanho A4, com elástico (material de 

Inglês) 

 Pasta ferragem transparente (para atividades) 

 

Observação importante: todo o material do aluno deverá ser entregue com nome 
completo, ano e disciplina, em etiquetas coladas na parte inferior das capas. 
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Livros 
Disciplina Título do livro Complemento Autor Editora 

Português 

Projeto Presente:  

Língua Portuguesa 

3o ano 

4a ed. (2015) 

ISBN 

9788516097431 

Débora Vaz 

Elody Nunes Moraes 

Rosângela Veliago 

Moderna 

Jornal Joca: 

Portal de notícias para 

jovens e crianças e jornal 

impresso 

Plataforma 

digital: 

instruções a 

seguir 

 
Editora Magia 

de Ler 

Literatura 

Vamos dar a volta ao 

mundo? 

 

Ou 

 

Férias na Antártica 

1o bimestre 

Marina Klink 

 

 

Laura Klink 

Tamara Klink 

Marininha Klink 

Companhia 

das Letrinhas 

 

 

 

Peirópolis 

Literatura 

Carta errante, avó 

atrapalhada, menina 

aniversariante 

 

Ou 

 

Cartas de uma girafa 

chamada José 

2o bimestre 

Mirna Pinsky 

 

 

 

 

 

Megumi Iwasa 

FTD 

 

 

 

WMF Martins 

Fontes 

Inglês 
Story Central Student’s 

Book Pack, v.3 

(2015) 

ISBN 

9780230452152 

Angela Llanas 

Libby Williams 
Macmillan 

Ciências 
Ligamundo:  

Ciências 

3o ano 

(2018) 

ISBN 

9788547234256 

César da Silva Júnior 

Débora C.de A. 

Godoy 

Paulo S. B. Sanches 

Sezar Sasson 

Sonelise A. Cizoto 

Saraiva 

Geografia 
Projeto Presente: 

Geografia 

3o ano 

4a ed. (2015) 

ISBN 

9788516097936 

Neuza Sanchez Guelli 

Miriam Orensztejn 
Moderna 

História 
Projeto Presente: 

História 

3o ano 

4a ed. (2015) 

ISBN 

9788516097776 

Ricardo Dreguer 

Cássia Marconi 
Moderna 

Matemática 
Projeto Ápis: 

Matemática 

3o ano 

Versão 

Reformulada 

2018 

ISBN 

9788508184781 

Luiz Roberto Dante Ática 
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Instruções Plataforma Joca 

 

Olá, pais do Colégio Magno! 

 

Sejam bem-vindos ao Joca, primeiro e único jornal do Brasil totalmente 

produzido para crianças! 

Trabalhamos no modelo de assinatura e, para facilitar este processo, 

elaboramos um breve tutorial, incluindo as informações mais relevantes para deixá-lo 

sem nenhuma dúvida.  

Caso ainda queira algum esclarecimento, fique à vontade para nos contatar pelo 

telefone ou e-mail informados abaixo. Estamos prontos para atendê-los.  

Para conhecer melhor o que fazemos, que tal dar uma olhada na matéria em 

que saímos no Estadão, na TV Cultura ou no Fantástico? Nesta versão on-line, basta 

clicar sobre o nome dos veículos. 

Esperamos por vocês! Será um ano incrível para todos nós, em uma viagem 

pelo mundo quente das notícias! 

 

Tutorial para assinatura – Jornal Joca  

 

1) Acesse www.jornaljoca.com.br e, no canto superior direito, clique no botão 

destacado na cor vermelha “Assine”;  

2) Selecione o plano – “Joca Combo – On-line + Impresso”;  

3) Selecione “Aluno/Pessoa Física” e insira o cupom de desconto “magno2019”;  

4) Realize o cadastro do responsável pela assinatura e selecione a forma de 

pagamento (boleto bancário ou cartão de crédito);  

5) Na tela seguinte, preencha as Informações do Leitor/Aluno, incluindo o login para 

que ele possa acessar a área on-line;  

6) Na lista de escolas, selecione “Colégio Magno”, sua respectiva unidade e indique a 

série que o aluno irá cursar em 2019;  

7) Pronto! Sua assinatura foi concluída. Caso tenha selecionado a opção Boleto Bancário, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo para que a assinatura seja ativada.  

http://www.jornaljoca.com.br/


 
 

Informações importantes:  

 

Investimento: O valor da assinatura do Joca Combo para 2019 é de R$ 142,90 

ao ano, contemplando 18 edições impressos do Jornal Joca, além do conteúdo on-line. 

Na sua versão impressa, os alunos recebem 12 páginas de conteúdo em português, 

além de um encarte adicional com notícias em inglês.  

 

Os assinantes do Colégio Magno terão um desconto de 7%, resultando 

em um valor anual de R$ 132,90 por assinatura. O desconto é concedido por 

meio do cupom “magno2019”. Este será válido até o dia 20/1/2019. Após 

essa data, o valor será cobrado integralmente (R$ 142,90).  

 

Política de entrega: A fim de garantir a entrega dos jornais de forma 

dedicada e que os professores possam utilizá-los em sala de aula, o material será 

entregue na própria escola.  

 

Portal Joca (Joca On-line): Os assinantes têm acesso ao site do Joca, basta 

fazer login com o usuário e senha criados no momento da assinatura. 

  

Vigência da assinatura: A assinatura do Joca é anual e contempla 18 edições 

impressas (não há edição em janeiro, julho e dezembro, acompanhando o calendário 

letivo), além do conteúdo on-line.  

 

Material para os responsáveis: Ao realizar sua assinatura, os responsáveis 

receberão um guia, em formato PDF, com orientações de como ler jornal com seu 

jovem leitor.  

 

Fale Conosco:  

Em caso de eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos: SAC – (11) 2129-6455, 

das 9h às 17h/ contato@magiadeler.com.br. 

 

Atenciosamente,  

 

Equipe Joca 

https://jornaljoca.com.br/portal/
mailto:contato@magiadeler.com.br

