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LISTA DE MATERIAL 2019 

 3º ANO – Ensino Fundamental 

 

1. LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS 

Os pais que desejarem poderão adquirir esses livros na Livraria Casa de Livros localizada na Rua Capitão 

Otávio Machado, 259 Chácara Santo Antônio, telefone 5185- 4227. 

Pedidos pelo site www.casadelivros.com.br ou pelo e-mail atendimento@casadelivros.com.br. 

Condições de pagamento: cartão de débito ou espécie com 10% de desconto no livro didático e 

paradidático, ou no cartão de crédito em 3 vezes (parcela mínima de R$ 100,00). 

Descrição Editora ISBN Autor 

Grandes autores - Português 3 FTD 9788596015806 

Angélica Prado / Cristina 

Hülle 

 

Kit Saber Matemática 3º ano 

(Nova edição) 
FTD 7898592130167 

Kátia Stocco Smole / Maria 

Ignez Diniz / Vlademir 

Marim 

Contos de Sacisas 
Cia das 

Letrinhas 
9788574068220 José Roberto Torero 

Minidicionário da Língua Portuguesa 

(nova ortografia) 
Sugestões: Houaiss ou Aurélio 

 

2. LIVROS DIDÁTICOS AQUISIÇÃO PELO SITE DA MODERNA  

Consulte o informativo na página 9. Para compra acesse o site 

https://www.moderna.com.br/custom/Moderna/email/compartilha-pais/plus-ep-inline.html 

Condições: Desconto de 10%, parcelado em 10 vezes 

Pedidos até 11/01/19, retirada do pack na escola, a partir de 22/01/19 

Descrição Editora ISBN Autor 

Projeto Presente História 3 Moderna 9788516114329 
Ricardo Dreguer/ Cassia 

Marconi / 

https://www.moderna.com.br/custom/Moderna/email/compartilha-pais/plus-ep-inline.html
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Projeto Presente Geografia 3 Moderna 9788516114381 Neuza Guelli / Cíntia Nigro 

Projeto Presente Ciências Naturais 3 Moderna 9788516099602 

Lilian Bacich / Celia R. 

Carone / Edilson A. 

Pichiliani 

Orbit 3 Richmond 9788516107796  

 

 

3. LIVROS DIDÁTICOS e MATERIAIS COMPLEMENTARES 
AQUISIÇÃO VIA ESCOLA 

Descrição Valor Editora ISBN Autor 

*Paul, Lisa & Co 
A1.1 - Kursbuch 

4 x R$ 13,00 Hueber 9783193015594 
Monica Bovermann/ 

Manuela Georgiakaki/ 
Renate Zschärlich 

*Paul, Lisa & Co 
A1.1 - Arbeitsbuch 

4 x R$ 13,00 Hueber 9783193115591 
Monica Bovermann/ 

Manuela Georgiakaki/ 
Renate Zschärlich 

Plataforma de 
Matemática 

4 x R$ 16,00 Mangahigh   

Educação Tecnológica/ 
Robótica 

4 x R$ 80,00 
ZOOM 
Editora 

Educacional 
  

Plataforma de conteúdo 
e tecnologia 

4 x R$ 36,00 
Moderna 

Compartilha 
  

LIV 
(veja informativo na pg 7) 

4 x R$ 63,00 Eleva   

*Aquisição pela escola opcional. Para aqueles que não optarem pela compra via escola, 

recomendamos adquirir antecipadamente por se tratar de material importado. 
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IMPORTANTE 

O boleto da parcela de material de janeiro será enviado pelo WhatsApp Financeiro (94471-1553) ou por e-

mail, em 28/12 e os materiais serão entregues ao aluno no início de fevereiro, para aqueles que 

efetuaram o pagamento no prazo estipulado. Caso não desejem adquirir o livro de Alemão pela escola, 

favor enviar e-mail para financeiro1@johanngauss.com.br ou para o WhatsApp, efetuaremos o 

abatimento na parcela seguinte. 

 

4. PAPELARIA 

Entregar TODO MATERIAL na semana de 28/01 A 01/02, em sacola identificada com o nome do 

aluno para conferência e organização dos professores. 

Os pais que desejarem poderão adquirir esses itens bem como serviços de encape nos seguintes 
locais: 

 Papel Verde Papelaria através do telefone 5182-8656/5181-1035, na Rua Américo 
Brasiliense, 980, Chácara Santo Antônio ou do email: verdepapel@hotmail.com  

 Paper Clips Papelaria através do telefone 5181-6044/5181-5624 ou whatsapp 98191-5560, 
na Rua Américo Brasiliense, 1502, Chácara Santo Antônio ou do email: 
comercial@paperclips.com.br 

Sugerimos ter em casa um estojo com lápis, borracha, lápis de cor, canetinhas, tesoura, cola e 

apontador, para a realização das tarefas escolares. 

Sempre que necessário, os pais e/ou responsáveis devem repor o material de uso pessoal. A 

professora avisará via agenda quando preciso. É de extrema importância que os pais 

providenciem o material com antecedência, e que ele seja entregue no prazo estipulado, para 

garantir o bom andamento das aulas, e evitar sobrepeso nas mochilas dos alunos. As sobras 

serão devolvidas ao final do ano letivo. 

 

 

PRODUTO QTDE DESCRIÇÃO 

Apontador com depósito 2 Enviar as duas unidades no estojo. 

Aquarela 1 Com 12 cores. 

Borracha com capa plástica 2 Enviar as 2 unidades no estojo. 
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Caderno brochura 
universitário 48 fls, capa dura, 
com margem 

3 
Português; 
Matemática (situação-problema e demais conteúdos); 
Inglês (utilizar o caderno do ano anterior); 

Caderno brochura 
universitário 96 fls, capa dura, 
com margem 

1 
Ciências; 
História; 
Geografia. 

Caderno brochura 
universitário capa dura, 
quadriculado (1x1 cm), 48 fls 

1 Matemática (cálculos). 

Bloco universitário pautado 1 Para rascunho, sem desenho. 

Caneta hidrográfica fina 2 Conjunto com 12 cores (manter na capa original). 

Caneta marca texto 2 Na cor amarela (deixar no estojo). 

Caneta preta fina 2 Modelo Paper Mate Flair M (sugestão). 

Caneta esferográfica 1 Na cor azul 

Cola bastão com 20g cada 8 Enviar todas as unidades com nome do aluno. 

Cola líquida com 90g cada 3 Enviar todas as unidades com nome do aluno. 

Estojo 1 
Com duas divisórias, identificado com o nome do 
aluno. 

Giz pastel a óleo 1 Caixa com 12 cores. 

Gizão de cera 1 Caixa com 12 cores. 

Lápis de cor 2 Caixa com 12 cores. 

Lápis pretos nº 2 10 Enviar todas as unidades no estojo. 

Lápis preto nº 6B 1 Para desenho e aulas de Artes. 

Pasta catálogo tamanho ofício 
com 50 plásticos 

1 
Para Boletins, Avaliações e Atividades. (Os relatórios 
trimestrais são encaminhados por whatsapp). 

Pasta com elástico 1 
Tamanho A4, de 20mm (para lição de casa e 
biblioteca). 
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Régua de 15 cm 1 Transparente (deixar no estojo). 

Tesoura com ponta redonda 1 
Com ponta redonda, identificada com o nome do 
aluno (pode ser gravado) e deixar no estojo. 

Opcional:  Contact para encape dos livros, etiquetas para identificar os livros e 
cadernos e caneta para tecido para identificar o uniforme.  

 

5. OUTROS (enviar junto com o material acima) 

Camiseta de adulto (pode ser usada) 1 Para aula de Artes (colocar o nome do aluno). 

Gibis 2  

Pote vazio 2 Pote de sorvete 

Revistas para recorte 2 Por exemplo: Pais e Filhos, Crescer, Veja, Caras 

 

6. TRAZER NA MALA DIARIAMENTE 

Agenda 1 Será fornecida pela escola no primeiro dia de aula 

Estojo 1 Conforme lista de papelaria 

Nécessaire 1 Com escova de dente e creme dental 

Pasta com elástico para lição de casa 1 Conforme lista de papelaria 

Na primeira semana de aula enviaremos o horário escolar, e os livros poderão ser enviados conforme o 

mesmo. 

 

7. UNIFORME  

O uso de uniforme e TÊNIS é obrigatório. 

Aquisição diretamente na loja Art Uniformes, localizada próxima ao colégio. 

Rua Capitão Otávio Machado, 541, Granja Julieta, com estacionamento no local. 

Novos telefones: 5181-5754 / 5181-5756.  

Compras também pelo site: www.artuniformes.com 
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8. TAXA DE MATERIAL 

A cobrança da taxa de material será feita em 4 (quatro) parcelas, de maio a agosto, e será precedida de 

circular específica, enviada através de whatsapp. A taxa se refere a materiais de uso individual, de cunho 

pedagógico, não inclusos na lista de material.  

No início do ano letivo forneceremos a AGENDA personalizada do Colégio, de uso diário e obrigatório, para 

anotações das tarefas, do período integral, e como meio de comunicação família/escola. Custo incluso na 

taxa de material. 

 

Curso de Férias (1º ao 5º ano): a partir de 07/01/2019, segunda-feira, das 8h00 às 18h00. 

 

 

INÍCIO DAS AULAS: 04/02/2019, segunda-feira. 
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LABORATÓRIO DE INTELIGÊNCIA DE VIDA (LIV) 

INFORMATIVO 2019 – 2º ao 5º ano 

A nova BNCC – Base Nacional Comum Curricular, documento que define os conteúdos, competências e 

habilidades que os alunos brasileiros têm o direito de aprender em cada ano letivo nas escolas, inclui em 

6 das 10 competências gerais, a educação socioemocional. 

Ciente da relevância do tema, o Colégio Johann Gauss que sempre teve por base a formação integral do 

aluno, firmou parceria com o programa LIV (Laboratório de Inteligência de Vida) para oferecer o que há 

de melhor nessa área atualmente. 
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O Programa LIV acontece uma vez por semana dentro da grade curricular, contribuindo para a formação 

de um cidadão mais completo para os desafios do século XXI. As aulas são integradas aos conteúdos 

desenvolvidos em sala, promovem a reflexão, o debate, a escuta, a investigação e o questionamento, 

não existindo respostas “corretas” ou “esperadas”.  

A partir de um planejamento pedagógico estruturado, o LIV tem a preocupação de sempre dialogar com 

a linguagem e os interesses dos alunos, com um currículo desenvolvido pensando nas particularidades 

de cada faixa etária. 

Esse trabalho será realizado por meio de livros exclusivos, da autora Blandina Franco e do 
ilustrador Carlos Lollo, ganhadores do Prêmio Jabuti. Em cada capítulo, os protagonistas 
vivenciam situações que se aproximam com as dos alunos, ajudando-os a refletir sobre cada 
experiência. 

Além disso, com os responsáveis, trabalharemos o livro Tenho Monstros na Barriga, da autora 
Tonia Casarin, que possibilita um espaço de discussão sobre os sentimentos em casa. 

 

 

O material é adquirido via escola, conforme lista de material enviada, e será entregue ao aluno na 

primeira semana de aula.  

Para mais informações acesse o site: www.inteligenciadevida.com.br 

A Direção 
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MODERNA COMPARTILHA 

INFORMATIVO 2019 – 1º ao 9º ano 

O Moderna.Compartilha é um projeto pedagógico global que visa potencializar a aprendizagem do 

aluno, em parceria com a escola e seus professores, a partir da integração de conteúdo de qualidade, 

infraestrutura tecnológica e formação de educadores. 

O Projeto Moderna.Compartilha, ou Compartir, como é conhecido nos países que falam espanhol, está 

presente em mais de vinte países. Para saber quais são estes países acesse: 

http://santillanacompartir.com/. 

Este projeto é fundamentado em três pilares: conteúdo, formação de educadores e infraestrutura 

tecnológica. Esses elementos, interdependentes, organizam-se em função das necessidades de cada 

fase escolar, evoluindo as práticas de ensino-aprendizagem ao longo da trajetória do aluno. 

O conteúdo proporcionado pelo projeto permite maior engajamento do aluno no processo, subsídios 

para reorganização do planejamento de aula, desenvolvimento de seu protagonismo e a possibilidade 

de ampliação das estratégias de ensino.  

Mais informações no site www.modernacompartilha.com.br 

 

A Direção 

 

 

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

