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3º ANO 
 

 LIVROS ADOTADOS 
Porta Aberta: Língua Portuguesa 3 – Ed. Renovada 

Editora: FTD 

ISBN: 7898592130280 

Porta Aberta: Ciências 3 - Ed. Renovada 

Editora: FTD 

ISBN: 7898592130389 

Porta Aberta: Geografia 3 - Ed. Renovada 

Editora: FTD 
ISBN: 7898592130433 

Porta Aberta: História 3- Ed. Renovada 

Editora: FTD 
ISBN: 7898592130488 

A conquista da Matemática 3 - Edição renovada 

Autores:  Giovanni e Giovanni 

Jr. Editora: FTD 

ISBN: 7898592131133 

Coleção: Crescer com alegria e fé - 3°ano (Nova Edição) 

Autores: Ednilce Duran e Glair 

Arruda. Editora: FTD 
ISBN: 7898652404856 

Felpo Filva 

Autora: Eva Furnari 

Editora: Moderna 

ISBN: 9788516051822 

Super Seek and Find 3 

              Autoras: Ceres Lobeto, Lucy Crichton, Sarah 

Elizabeth Sprague 

              Editora: Macmillan 

              ISBN: 9788551100318 

Os problemas da família Gorgonzola 

Autora: Eva Furnari 

Editora: Moderna 

ISBN: 9788516092740  

ATENÇÃO: Ao adquirir os livros é muito importante que os 
mesmos sejam da nova edição, revisada e atualizada. 
Observem o ISBN dos mesmos para não comprar livros 
de edição diferente. 

 
  Este ano a venda dos livros estará disponível em duas empresas com o link acessível pelo site da   escola. As     
empresas são LIVRO FÁCIL e FTD.  
 

 
 

 MATERIAIS 
01 agenda escolar do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia - 2019 – REDUCAR 
*01 pacote de papel sulfite, tamanho A4 com 500 folhas (sugestão: Chamex)  
*02 pastas com aba elástica fina, tamanho ofício (qualquer cor, entregar 1).  
*20 folhas de papel sulfite colorido tamanho A4 (5 verdes, 5 amarelas, 5 rosas e 5 azuis).  
*10 plásticos grossos 4 furos. 
*02 potes de lantejoulas.  
*03 canetas esferográficas (01 vermelha, 01 preta e 01 verde).  
*01 gibi novo (2019).  
*01 rolo de durex pequeno.  
*01 pacote de massa de modelar macia, 12 cores.  
*01 pote de glitter. 
*01 caixa de clipes 6/0.  
*01 pacote de zip (médio)  
*03 lápis pretos nº2 (entregar 01 para a professora). 
*02 tubos de cola bastão (entregar 01 para a professora). 
02 tubos de cola líquida pequenos. 
01 jogo de material dourado individual (madeira ou EVA). 
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01 estojo de canetas hidrográficas. 
01 borracha macia.  
01 apontador. 
01 caixa de lápis de cor.  
01 estojo. 
01 régua de 30cm. 
01 tesoura sem ponta (gravar nome). 
02 cadernos universitários 96 folhas – brochura com capa dura. 
01 caderno capa dura 48 folhas (para inglês) 
01 avental ou camiseta de pintura.  
03 pincéis (sendo 1- nº24 (chato), 1- nº 12 (chato) e 1 - nº 8 (redondo)) – Sugestão linha pinctore. 
01 tela 30x30 cm 
01 caixa de giz pastel seco. 
01 fone de ouvido para computador (será de uso individual e de responsabilidade do aluno, podendo der utilizado 
o fone de ouvido do ano anterior, caso o aluno já possua). 
 

 MATERIAIS DE RECIBO 
A BOOK POINT “ARMARINHO OSASCO ARTIGOS DIVERSOS LTDA” prontifica-se a preparar o material escolar abaixo 
relacionado e entregá-lo no Colégio mediante pagamento de um RECIBO DE MATERIAIS que virá em nome do(a) aluno(a) e 
deverá ser entregue à professora no dia da entrega dos materiais escolares (via colorida). Caso este material seja 
adquirido em outro local, AS FOLHAS DEVERÃO SER ENTREGUES ABERTAS (SEM ENROLAR OU DOBRAR), CASO CONTRÁRIO 
NÃO SERÃO.(exceto papel crepom) 
*05 folhas de cartolina branca. 

*02 folhas de papel pardo. 
*03 folhas de colorset (01 marrom, 01 amarelo e 01 preto). 
*02 folhas de cartolina laminada (01 prata e 01 azul). 
*03 rolos de papel crepom (01 roxo, 01 amarelo e 01 rosa). 
*03 metros de TNT (cor: amarelo) 
*03 folhas de EVA (01 vermelho e 01 amarelo) 
*01 bloco criativo dupla face – 120g – sortidos – 235 mm x 325 mm. 
*01 pote de tinta guache 250gr. (meninas = amarelo / meninos = azul) 
 

 OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Os itens assinalados com * (asterisco), deverão ser entregues à professora, na primeira reunião de 
pais. 

- Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com nome e série 
do(a) aluno(a).  

- Etiquetar todo o material de uso pessoal do(a) aluno(a). 
- Etiquetar TUDO que for entregue à professora. 
- Os materiais sem * (asterisco) ficarão com os alunos. 
 
- Evite o desperdício! Material do ano letivo anterior que estiver em bom estado pode ser reutilizado: 
como fone de ouvido, régua, tesoura, pinceis e outros.  
- Durante o ano letivo, alguns materiais poderão ser solicitados com antecedência pelo professor(a) para 
confecção de trabalhos e ou complementação do trabalho pedagógico. Exemplos: sucatas, retalhos de 
tecidos, botões, etc. 
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