
 
 

 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL – 2017 
3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
 

MATERIAL PARA AQUISIÇÃO EM LIVRARIA - TRAZER NO PERÍODO DE 30/01  a 03/02 (solicitamos, gentilmente, que os materiais 
não sejam entregues no primeiro dia de aula). 
 
- 1 caderno brochura (capa dura) grande de linhas simples com 40 folhas para Língua Inglesa- c/nome (o mesmo do ano anterior); 
- 1 caderno brochura (capa dura) grande de linhas simples com 40 folhas para Língua Alemã; 
- 1 pasta preta com 10 sacos plásticos para Música c/nome (poderá ser a mesma do ano anterior); 
- 1 calculadora;  
- 1 caixa encapada com o nome – sugestão:  34,5 cm de comprimento x 24 cm de largura x 10 cm de altura 
- 1 conjunto de cola colorida; 
- 1 pasta preta com 30 sacos plásticos para o projeto sobre o município de Teutônia (Identificada); 
- 3 gibis; 
- 3 sacos plásticos tamanho A4 (resistentes); 
- 1 pasta preta com 100 plásticos (de preferência plástico grosso); 
- 1 pote de tinta guache grande (250 ml); 
- 1 jogo UNO ou TRUNFO; 
- 1 material dourado (madeira); 
- 1 revista (sugestão: Cláudia, Desfile, Globo Rural...); 
- 10 folhas A3 de desenho; 
- 50 folhas A4 de desenho; 
- 20 folhas A4 de desenho (coloridas); 
- 100 folhas de ofício (coloridas). 

Adotaremos o sistema de encadernação do portfólio em folhas A4. O custo do portfólio será de R$ 40,00 acrescido no boleto 
de mensalidades no mês de abril; 

Obs.: pais que quiserem usar o portfólio do ano anterior devem comunicar à professora na reunião de pais da turma no início 
do ano letivo, ficando isentos da cobrança do custo do portfólio. 

 
IMPORTANTE 
- Todo material e uniforme deverá estar identificado com o nome do estudante e a turma; 
- Sempre que possível, reutilizar materiais do ano anterior; 
- O bloco do CT deve ser adquirido na Biblioteca do Colégio; 
- Trazer somente os materiais solicitados (estojos extras são dispensáveis) nos dias de aula. Há ganhos de organização e otimização 
de tempo e peso nesta dinâmica. 
 
TRAZER NO 1º DIA DE AULA NA MOCHILA: 
- 1 caderno grande (brochura capa dura) para “Memórias de Aula” – pode ser o mesmo do ano anterior; 
- 1 cadernos brochura (capa dura) grande, de linhas simples – Sugestão: Credeal; 
- 1 caderno de caligrafia grande (capa dura – brochura) – Sugestão: Credeal. Pode ser o mesmo do ano anterior; 
- 1 caderno brochura grande (capa dura) de Aritmética 7x7mm - Sugestão: Credeal. Pode ser o mesmo do ano anterior. 
- 1 bloco do colégio; 
- 1 pasta com elástico – fina e identificada; 
- 1 garrafa para água, com nome, para uso diário na mochila; 
- 1 guardanapo de tecido, com nome, diariamente na mochila; 
1 estojo contendo: 
- 2 lápis pretos nº 2 – formato triangular; 1 tesoura sem ponta; 1 borracha;  1 apontador;  1 cola com bico dosador giratório, 1 
cola bastão; 1 pincel nº 8 ou 10; 1 régua; 3 canetas coloridas (não brilho); 1 caneta marca texto. 
1 estojo contendo: 
- 1 caixa de lápis de cor; 1 caixa de canetas hidrocor; 1 caixa de giz de cera curto.  
 
 

 
 
 
 



 
 
MATERIAL DIDÁTICO 2017: 
             Livro de Inglês:  KIDS WEB 3 – Second Edition – Autora: Ana Lucia Militello - Editora Richmond; 

 
Livro de Alemão: Deutsch für KINDER- Autora: Beatrice Franz - Editora: Freitag; 
 
Livro de Matemática:  Projeto Presente – 3 - Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani - Editora Moderna 

+ caderno de atividade, 4ª edição; 
 

Livro de Português:  Projeto Presente – 3 – Autores: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e Rosângela Veliago – Editora 
Moderna + caderno de atividade, 4ª edição; 

 
1 dicionário de Língua Portuguesa – Sugestão: Mini-Houaiss; 
 
Apostila Projeto Educando – Tecnologia Educacional – Nível III 
 

 
ORIENTAÇÕES: 
 

 
- Os livros didáticos da Editora Moderna/Salamandra/ Richmond/Santillana poderão ser adquiridos diretamente pelo site 
www.modernacompartilha.com.br como também  em alguma livraria de preferência. No site, para adquirir o kit completo de 
materiais que será utilizado durante o ano letivo, a editora informa condição de parcelamento em até 10X sem acréscimo nos 
cartões Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, Diners Club, e American Express. Estarão, também, à venda no Auditório Central do CT 
nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2017, turnos manhã, tarde e noite. A comercialização será realizada pelas editoras aqui no CT, 
com possibilidades de parcelamentos em até 4 vezes no cheque ou 3 vezes no cartão. 
- A apostila Tecnologia Educacional deverá ser adquirida no Auditório Central do CT nos dias 14 e 15 de fevereiro, nos turnos 
acima elencados, podendo ser parcelada, com cheque, em até 2 vezes. 
-  O livro didático de Língua Alemã (3º ao 9º Ano) poderá ser adquirido no Auditório central do CT nos dias 14 e 15 de fevereiro 
ou em alguma livraria de sua preferência. No CT, em 14 e 15 de fevereiro, poderá ser parcelado em até 2 vezes com cheque. 
- Livros do Projeto Aluno Leitor de outra(s) editora(s) deverão ser adquiridos via internet ou em alguma livraria de sua preferência. 
 
*informamos que os acertos serão realizados diretamente com cada editora. Dessa forma parcelamentos com cheque serão 
individualizados. 
 
 

 
AUTOR PRESENTE 2017: Durante o ano letivo será adquirida uma literatura obrigatória para a realização do projeto Autor 
Presente. No mês de abril, as obras estarão à disposição para aquisição na Biblioteca do CT.  

Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental  Márcia Leite 

2º ao 4º Ano do Ensino Fundamental Caio Riter 

Ensino Fundamental II  Caio Riter 

 
PROJETO ALUNO LEITOR: As leituras listadas a seguir são literaturas que serão trabalhadas. Temos alguns exemplares destes 
livros na Biblioteca do Colégio, para retirada dos estudantes. Estes títulos, no entanto, são uma boa indicação para compor a 
biblioteca pessoal do estudante. 
 
 
 

1° trimestre Felpo Filva Eva Furnari Moderna  

 Marcelo: de hora em hora Ruth Rocha Salamandra  

2° trimestre Um lugar especial Léia Cassol Cassol  

 Monteiro Lobato – Fábulas 
(Em quadrinhos) 

Adaptado da obra de Monteiro Lobato 
por Miguel Mendes – (capa roxa) 

Globinho 

3° trimestre       É proibido miar Pedro Bandeira Moderna 

 

 

-  INÍCIO DAS AULAS: 13/02/2017. 

http://www.modernacompartilha.com.br/

