
 

 

  

 
 
 

 

3º ano - Ensino Fundamental 1 
 
 

Lista de materiais  
 

• 1 Pasta fina azul de plástico, com elástico - tamanho ofício  

• 1 caderno universitário brochura azul capa dura com margem - 96 folhas (Língua Portuguesa)  

• 1 caderno universitário quadriculado vermelho (brochura – 1cm x 1cm) capa dura - 96 folhas (Matemática)  

• 1 caderno universitário brochura verde capa dura com margem - 48 folhas (Ciências) 

• 1 caderno universitário brochura laranja capa dura com margem - 48 folhas (Ensino Religioso) 

• 1 caderno universitário brochura amarelo capa dura com margem - 48 folhas (História)  

• 1 caderno universitário brochura preto capa dura com margem - 48 folhas (Geografia)  

• 1 caderno espiral (pequeno) capa dura, com 50 folhas pautadas (formato 140mm X 200mm) (Inglês) 

• 1 Caderno de desenho (universitário) capa dura com 48 folhas 

• 1 régua de 30 cm transparente   

• 8 Unidades de saco plástico - tamanho ofício com 4 furos  

• 4 Gibis apropriados para a idade 

• 2 Revistas passatempo: picolé e/ou recreio 

• Garrafa para água de uso diário  

 

ESTOJO 
 

• 4 Lápis grafite   

• Apontador com depósito simples  

• Borrachas brancas   

• 2 Canetas marca-texto cor amarela (1 por semestre)  

• 1 Tesoura sem ponta   

• Caixa de lápis de cor − 24 (sugestão: Faber Castell)  

• Colas bastão de 20 gramas e 1 cola líquida branca  

• 1 Régua de 15 cm transparente  
 

Material para aulas de arte 
 

 1 camiseta grande para proteger o uniforme durante as aulas de Arte com o nome e ano cursado 

 1 bloco de papel canson para desenho creme A3 – 140g   

 1 cola líquida de 110g   

 1 canetão preto hidrocor (ponta média)  

 1 estojo de 12 cores de tinta guache 

 1 pincel Chato nº16   

 1 tela para pintura 30x30cm com nome e ano cursado 

 1 Estojo de tinta acrílica com 6 cores  

 3 revistas para recorte 

 

Observação: Para que os alunos possam experimentar e enriquecer suas produções artísticas, os materiais 

listados serão recolhidos e guardados na sala de Artes para uso coletivo ao longo do ano. Desta forma, 

evitaremos o desperdício, ampliaremos as possibilidades expressivas e ensinaremos a cuidar do que é de todos. 

Os materiais devem ser entregues no primeiro dia de aula de artes. Somente a tela e o “camisetão” deverão 

estar identificados com o nome do aluno e o ano cursado. 

 



 

 

 

 

3º ano - Ensino Fundamental 1  

Didáticos  

Disciplina  Livro  Autor  Editora  

 

Português 

Projeto Presente 5ª Edição 

Livro e caderno de atividades - ISBN: 9788516119317 e 

ISBN: 9788516120160 
 

Dicionário Houaiss, Michaelis ou Aurélio 

Débora Vaz, Elody Nunes 

Moraes, Rosângela Veliago  

Moderna  

 

Matemática  

Projeto Presente 5ª Edição 

Livro e caderno de atividades - ISBN: 9788516119959 e 

ISBN: 9788516119973 

Estela Milani / Luiz Márcio 

Imenes/ Marcelo Lellis  

Moderna  

História – Área do Conhecimento: 

Ciências Humanas 

Projeto Presente 5º Edição - ISBN: 9788516114329 Ricardo Dreguer/Cássia 

Marconi  

Moderna  

Geografia – Área do  

Conhecimento: Ciências Humanas  

Projeto Presente 5º Edição - ISBN: 9788516114381 Neuza Guelli/Cintia Nigro  Moderna  

Ciências Naturais  Projeto Presente 5º Edição - ISBN: 9788516119416 Célia R. Carone / Edilson A. 

Pichilian / Lilian Bacich 

Moderna 

 

Paradidáticos  
 

 Viviana Rainha do Pijama, Steve Webb, Ed. Salamandra - ISBN: 9788516051020 

 Somos o que somos, mas nem sempre, Edith Chacon, Ed. Leitura e Arte - ISBN: 9766599036002 

 Quero abraço o que é que eu faço? Jeanne Willis e Tony Ross, Ed. FTD - ISBN: 9788596000215 
  

Livros digitais para serem lidos na plataforma ÁRVORE DE LIVROS (Adquirir assinatura)  
 

 A Escola da Vida 

 Milly, Molly e Amigos Especiais 

 Animais: você, eu e muito mais 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

• Comprar apenas o solicitado, evitando excessos;  

• Evitar mochilas grandes e pesadas – as salas possuem escaninhos. O estudante transportará somente o material necessário;  

• Identificar todo o material escolar e peças do uniforme com nome completo;  

• Durante o ano serão solicitados materiais para reposição, conforme a necessidade;  

• O material de Língua Inglesa, a apostila de Ensino Religioso e a agenda anual do Colégio serão entregues no início das aulas.  

  

ENTREGA DE MATERIAL: O material deverá ser entregue no 1º dia de aula em sacolas identificadas com o nome do estudante.   
 

 

PLATAFORMA ÁRVORE DE LIVROS - venda exclusiva pelo site: https://www.arvore.com.br/ 

Para efetuar a compra na Plataforma será necessário ter em mãos o código utilizado para acesso durante esse ano.  
 

EDITORA MODERNA - A venda será feita exclusivamente pela editora no endereço: www.modernacompartilha.com.br 

EDITORA FTD - A compra poderá ser feita diretamente pelo site da editora no endereço: www.ftdcomvoce.com.br (cupom para 

efetuar a compra FTD22SPIML) a partir de 6/12/2021. 
 
 

BOOKFAIR: www.bookfair.com.br 
 

Os demais livros paradidáticos dessa lista também poderão ser adquiridos no endereço acima. 

Código para efetuar a compra: cmisplivros 
 

Sugestão para compra de itens de papelaria: 

BRASILEIRINHO PAPELARIA - Av. Bernardino de Campos, 102 – Paraíso / Contatos: (11) 3889-8566 e WhatsApp (11) 97222-7263 

 Medoliques 

 Fábulas do Mundo Todo 

 

 

https://www.arvore.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/
http://www.ftdcomvoce.com.br/
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