
 
Livros 2022 – 3° Ano 

 
Editora Somos 

 
Para realizar a compra online dos livros da Editora Somos, basta seguir o passo a passo: 
 
 1º passo – Cadastro: Acesse o site www.domquixote-rs.com.br, ir em “novo cadastro” caso seja 
sua primeira compra. 
 
2º passo - Insira seus dados em Acesse sua conta, não esquecendo o cupom de acesso que é: 
Lampadamagica2022 
 
3º passo - Selecione a série para aquisição dos livros. 
 
4º passo - Neste passo você pode selecionar todos ou apenas os livros que deseja fazer a 
aquisição. 
 
5º passo - Finalize a inserção dos itens no carrinho. 
 
6º passo - Avance para a inserção de endereço. 
 
7º passo - Após, selecione a modalidade de entrega e finalize a compra. 
 

 
- Livro: Projeto Ápis- Língua portuguesa- 4ª edição - 2020 ( Reformulado)  Autoras: Ana 
Trinconi, Terezinha Bertin, Vera Mrchezi  Editora SOMOS 
 
 

 
 

Editora FTD 
 

1. Acesse o site WWW.FTDCOMVOCE.COM.BR 
2. Se for seu primeiro acesso, precisa realizar o cadastro: Clicar em Cadastre-se e seguir o passo a 

passo; 
3. Caso você já tenha cadastro, basta inserir Email e senha; 
4. Na área de Alunos e Listas, clicar em Criar perfil de aluno, seguir o passo a passo. Código da 

Escola: FTD22RSLAM 
5. Clicar em Comprar livros; 
6. Adicione os livros do seu filho(a) ao carrinho; 
7. Finalize a compra; 
8. Escolha a forma de pagamento; 
9. Compra concluída! 

 
- Livro Finanças: Programa Oficina das Finanças na Escola, 3. 
Autoras: Carolina Simões Lopes ligocki e Silvana Maria Silva Iunes. 
 
- Livro de Literatura: O rato do campo e o rato da cidade 

http://www.domquixote.com.br-rs/
http://www.ftdcomvoce.com.br/


 Recontado por Flávio de Souza 
 
 

Editora Moderna 
 

 
ATENÇÃO 
 
Em função da Pandemia do COVID19, orientamos para segurança de todos, que a compra seja feita 
prioritariamente pela internet ou na livraria de sua preferência. 
 
A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no endereço 
www.modernacompartilha.com.br, clicando em Compre Aqui. 
Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo e com desconto de 20%.  
 
LIVROS AVULSOS: Adquiridos no site serão encaminhados para a residência do aluno. 
(caso a opção seja todos os livros, basta selecionar nesse formato para compor o kit completo e receber em 
casa).  
 

 
 
- Livro de inglês: Kid’s web 3 – 3 nd Edition – Autora Ana Lucia Militello 
 
- Livro de matemática: Matemática 3 – Autores: Enio Silveira e Claudio Marques – 5ª edição. 
 
 

Caso você tenha alguma dúvida, pedimos que entre em contato conosco. 
 

Retorno das aulas em fevereiro de 2022. 
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