Lista de livros e materiais para 2019 – 3º ano do Ensino Fundamental
Componentes
curriculares

Livros

Editoras

Autores

ISBN

Português e
Paradidáticos

Projeto Ápis

Ática

9788508184682

O feitiço do sapo

Moderna

Ana Trinconi
Terezinha bertin
Vera Marchezi
Eva Furnari

Nós

Moderna

Eva Furnari

9788516096403

O monstro monstruoso da caverna
cavernosa
As reinações de narizinho

DCL

Rosana Rios

9788573389302

Biblioteca Azul

Monteiro Lobato

9788525056498

Projeto Presente 3 4ª edição

Moderna

9788516099602

Caderno de Atividades 3 4ª edição

Moderna

Projeto Presente 3 5ª edição
Projeto Presente 3 5ª edição
KIT - Saber Matemática - 3º ano
(nova edição)

Moderna

Die Deutschprofis A1.1
Kurs- und Übungsbuch

Klett

Lilian Bacich
Célia R. Carone
Edilson A. Pichiliani
Lilian Bacich
Célia R. Carone
Edilson A. Pichiliani
Ricardo Dreguer
Cássia Marconi
Neuza Sanches
Guelli, Cíntia Nigro
Kátia Stocco Smole
Maria Ignez Diniz
Vlademir Marim
Olga Swerlowa

Die Deutschprofis A1
Wörterheft

Klett

Maria Krummow
Eniko Rabl

9783126764728

Ciências

História
Geografia
Matemática

Alemão

Moderna
FTD

9788516093914

9788516099626

9788516114329
9788516114381
7898592130167

9783126764766

Observações:
 Os livros de Ciências, História e Geografia já são comercializados com capa plástica. Os demais também
deverão ser encapados com plástico transparente. Todos devem ser etiquetados com nome do aluno e
série.
 Os livros didáticos do Ensino Fundamental I são consumíveis, sendo assim, solicitamos que não sejam
reutilizados.
Quantidade

Materiais escolares

01

caderno universitário costurado, capa dura, cor vermelha (sem ilustrações), quadriculado 1 x 1,
48 folhas, etiquetado com o nome do aluno, série e matéria
cadernos universitários costurados, capa dura, cor vermelha (sem ilustrações), 48 folhas,
etiquetados com nome do aluno, série e matéria (1 para Português, 1 para Matemática, 1 para
Alemão e 1 para Inglês)
caderno universitário costurado, capa dura, cor vermelha (sem ilustrações), 96 folhas,
etiquetado com nome do aluno, série e matérias (Ciências, Geografia e História)
capas plásticas transparentes para encapar os cadernos
etiquetas personalizadas para identificação dos cadernos e das pastas (75mm x 35mm), com
nome do aluno e série
cartela - 30 etiquetas personalizadas (19,90mm x 44,40mm), com o nome do aluno
blocos de papel sulfite branco A4, 100 folhas
bloco eco cores (textura visual - 3 estampas), 36 folhas

04
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bloco eco cores (liso), 42 folhas
bloco eco cores (moldura), 35 folhas
canetas esferográficas verde - média
tubos de cola bastão, 20g
envelopes brancos (11,50cm x 16cm)
jogo de canetas hidrográficas, com 12 cores
jogo de lápis, com 24 cores
lápis pretos, no 02
pasta plástica transparente com elástico, tamanho ofício, cor amarela
pasta plástica transparente com elástico, tamanho ofício, cor azul
pasta plástica transparente com elástico, tamanho ofício, cor fumê
régua acrílica, com 20cm
sacos plásticos, tamanho ofício, sem furo
apontador substituível, com depósito
borracha branca
borracha azul / vermelha
tesoura escolar, sem ponta
pasta de tecido verde (“juta”), com o logo do CIL - para Alemão (já solicitada no 2° ano; será
utilizada até o 5°)

Quantidade

Material de uso específico para Arte

01
01
01

bloco de papel sulfite branco A4, 100 folhas
bloco de papel vergê branco A4, 50 folhas / 180g/m2
pasta plástica transparente com elástico, tamanho ofício, cor roxa

Observações:
 Ressaltamos a importância de o material acima estar disponível para o aluno utilizar, no início das aulas.
Todos estes livros e materiais podem ser adquiridos em papelarias e livrarias de sua preferência.
A papelaria Nipon Digital estará nas dependências do CIL, nos dias 04 a 14/12/2018, das 7h às 15h. Após essa
data, o atendimento será feito em sua loja virtual - www.cil.listadocolegio.com.br
As livrarias Art Shop e Saraiva prestarão atendimento somente em suas lojas virtuais, nos endereços abaixo,
entregando as encomendas aos alunos, no início do ano letivo.
 Art Shop Livraria - www.artshop.net.br
 Moderna – www.modernacompartilha.com.br

Para esclarecimento de dúvidas, solicitamos que a família entre em contato, diretamente, com a Coordenação
Pedagógica.
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