
 

LISTA DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO – Ano 2019 

3º ano – Ensino Fundamental – Curso Regular 
 

Língua Portuguesa: Projeto Presente – 3º ano - 4ª edição - Debora Vaz, Elody Nunes 
Moraes, Rosângela Veliago – Editora Moderna (Sem o caderno de atividades)  
ISBN – 978 – 85 – 16 – 09743 - 1  
 

Matemática: Projeto Presente – 3º ano - 4ª edição - Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis, 
Estela Milani - Editora Moderna. 
ISBN – 978 – 85 – 16 – 09761 - 5  
 

Matemática: Caderno de atividades 3 – Matemática - Projeto Presente - 4ª edição - Luiz 
Márcio Imenes, Marcelo Lellis, Estela Milani - Editora Moderna.  
ISBN – 978 – 85 – 16 – 09763 - 9  
 

História: Projeto Presente – 3º ano - 4ª edição - Ricardo Dreguer, Cássia Marconi - Editora 
Moderna (Sem o caderno de atividades)  
ISBN – 978 – 85 – 16 – 09777 - 6  
 

Geografia: Projeto Presente – 3º ano - 4ª edição - Neuza Sanchez Guelli, Allyson Lino - 
Editora Moderna (Sem o caderno de atividades) 
ISBN – 978 – 85 – 16 – 09793 - 6   
 

Caligrafia: Linhas mágicas – Caligrafia e ortografia – volume 3 – Maria José Labriola e 
Olívia Labriola - Editora Saraiva. 
 

Inglês: Orbit 3 – Editora Richmond – 1ª edição 
ISBN: 978 – 85 – 161 – 0779 - 6    
 

Livros de literatura infantil / paradidático:  
 

Felpo Filva - Eva Furnari - Editora Moderna.  
ISBN – 978 - 85 – 16 – 05182 – 2  
 

Dinossauros – o cotidiano dos dinos como você nunca viu – Luiz Eduardo Anelli e Celina 
Bodenmüller – Editora Panda Books. 
ISBN – 978 – 85 – 7888 – 407 - 9 
 

Problemas Boborildos – Eva Furnari – Editora Moderna.  
ISBN – 978 - 85 – 1607 - 139 - 4 
 

O pó do crescimento e outros contos – Ilan Brenman – Editora: WMF Martins Fontes.  
ISBN - 85 – 336 – 1415 – 2  
 

Histórias de antigamente – Patricia Auerbach – Editora Companhia das Letrinhas. 
ISBN – 978 – 85 – 7406 – 686 - 8 
 

Férias na Antártica - Laura, Tamara e Marininha Klink – Grão Editora.  
ISBN – 978 – 85 – 7596 – 360 - 9 
 

Pollyanna – O tesouro dos clássicos – Eleanor Porter - 1ª edição - Editora Ática. 
ISBN - 978 – 85 – 08 - 09947 - 4 
 
 



Outros materiais:  
 

Quantidade Descrição 
      01 Pasta de PVC fina (com aba e elástico – tamanho A4) 

      04 
       
      

Pastas catálogo de PVC transparente com 40 plásticos A4 (para as atividades 
de Inglês, Ciências, Avaliações e Produção de texto - Sugestão: pasta Clear 
Book) 

      03 Cadernos de capa dura espiral universitário (96 fls.) 
      01 
      01 
      01 

Caderno de capa dura brochura universitário (48 fls.) 
Caderno quadriculado espiral capa dura 1cmx1cm (96 fls.) 
Pacote de papel sulfite com 100 folhas 

      01 Flauta  Soprano Barroca Yamaha  
      01 Material dourado de madeira (material pedagógico de Matemática – pode 

ser o mesmo do ano anterior) 
      10 Envelopes plásticos grossos com 4 furos (tamanho A4) 
      01 Bloco colorido criativo Cards Canson (tamanho A4 - 120g/m²) 
      01 Bloco de papel branco Canson (tamanho A4 - 140g/m²)  
      01 Bloco de fichário pautado com furos e logomarca do Colégio (100 fls.) 

(Será comercializado pelas papelarias, durante o período do plantão de vendas) 
      01 Caixa de lápis de cor (24 cores) 
      01 Tesoura sem ponta 
      01 Régua transparente (30 cm) 
      01 Borracha 
      01 Apontador com depósito  
      05 Lápis grafite (nº 2) 
      01 Jogo de canetas hidrográficas (12 cores) 

      01 Caneta marca texto 
      01 Minidicionário de Língua Portuguesa com a nova ortografia (pode ser o 

mesmo do ano anterior) 
      01 Estojo 
      01 Pincel (nº 8) 
      02 Potes pequenos de massa de modelar Uti Guti ou Soft (140 g – vermelho e 

azul) 
     01 
     01 
     02 
     02 
     01 
          
 

Aquarela com 12 cores (pode ser a mesma caixa do ano anterior) 
Caixa de giz pastel com 12 cores (pode ser a mesma do ano anterior) 
Colas em bastão (40 g) com boa fixação 
Colas líquidas (40 g) 
Fone de ouvido (modelo simples) que deve permanecer num saco plástico, 

etiquetado com nome 

OBSERVAÇÕES: 

- Livros literários, paradidáticos e outros materiais serão solicitados ao longo do ano letivo. 
- Todos os materiais da lista devem ser etiquetados com o nome da criança e série/ano. 
- Os livros devem ser etiquetados. 
- Não recomendamos o uso de malas rígidas. 
- No primeiro dia de aula, o estojo já deve estar organizado com lápis de cor, lápis grafite, 
borracha, apontador, tesoura e uma cola em bastão. 
 

LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR – SOMENTE PARA ESTUDANTES 

MATRICULADOS NOS CURSOS INTEGRAL OU SEMI-INTEGRAL 

3º Ano – Ensino Fundamental  

 01 Bloco de Papel Canson A4 (branco ou creme) 

 01 Bloco de Papel Canson A3 (branco ou creme) 



 100 folhas de papel sulfite 

 02 envelopes plásticos com 4 furos - tamanho A3 (grosso: espessura 0,15mm) 
 01 Pasta “Catálogo” de 4 furos com 50 plásticos 
 01 Monobloco pautado com 4 furos (escolar) – para uso nas lições, estudos e aulas de inglês 
 01 Caneta ponta porosa média 2.0mm – preta 

 01 estojo de canetinhas – 12 cores 

 01 caixa de giz pastel 

 01 Pote de massa de modelar (tipo Uti Guti – 500g)  
 01 Caixa de tempera guache (6 cores) 

 01 tubo de cola bastão (40g) 

 01 tubo de cola branca líquida (35g) 

 01 pincel chato (nº12) 

 01 Pincel chato (nº 8) 

 01 estojo aquarela 12 cores 

 01 Jogo pedagógico (pode ser usado) Ex.: quebra-cabeça, lego, jogos de tabuleiro (Jogo de 

xadrez, dama, Imagem e Ação, Perfil, etc.). 

 01 livro de histórias, contos, lendas, fábulas (usado) – adequado para a faixa etária 

 01 Nécessaire com uma escova de dente e um creme dental  

 01 Camiseta grande adulto usada – para as aulas de artes 

 01 Gibi 

 01 revista usada para recorte 

 01 rolo de plástico autoadesivo transparente 45cm x 2m (tipo contact) 

 01 caixa de cola colorida 15g (4 cores) 

 01 pote de 250g de guache branco 

 01 Livro didático “Super Minds American English 2- Student's Book With 
DVD-ROM”. Editora Cambridge. ISBN: 9781107661974 (copiar este 
número para compras online) Obs.: Não comprar o livro de exercícios 

(workbook). Usaremos somente o livro do aluno (student’s book). É possível 
encontrar este livro na versão britânica e americana. Optamos por utilizar a 
versão americana.   
 
 

OBS.: FAVOR ENTREGAR OS MATERIAIS DO INTEGRAL E SEMI-INTEGRAL, NO DIA DA 
REUNIÃO DE PAIS, EM SACOLAS SEPARADAS DOS MATERIAIS DO CURSO REGULAR. 

 
Todo o material divulgado nesta lista é de uso individual e, portanto, deverá ser ETIQUETADO. 

As sobras serão devolvidas aos estudantes no final do ano letivo.  
 

Os materiais poderão ser adquiridos com as seguintes livrarias/papelarias: 

 Disal (livros didáticos) – Rua Biobebas, 250 – Saúde – fone: 5583-0264  
         www.livrariadisal.com.br/CONSA  

 Livraria da Vila (livros didáticos) – Avenida Moema, 493 – Moema – fone: 5052-3540 
www.livrariadavila.com.br  

 Papelaria Magistral (materiais de papelaria) – Av. João Pedro Cardoso, 139 – Parque 
Jabaquara – fone: 5034 -1308 

 Papelaria Real (materiais de papelaria) – Rua Barão do Triunfo, 703 – Brooklin –               
fone: 5561-2119 -  www.papelariarealonline.com.br  

 

Os fornecedores estarão de plantão no Consa, na quadra Poliesportiva - 2º andar do Celfran, 

no período de 14/01/2019 a 24/01/2019. 
 

Obs.: Fica a critério dos pais a escolha da livraria de sua preferência para a adquirir o material 

escolar. 

 

http://www.livrariadisal.com.br/
http://www.livrariadavila.com.br/
http://www.papelariarealonline.com.br/consa

