
 

 

Bom Jesus Aldeia e Internacional 

 Lista de materiais 2010 - Nível D 
 

Eixos de trabalho Título / Autor / Editora 

Linguagem Oral e Escrita, Matemática, 
Movimento, Artes Visuais, Música, 
Natureza e Sociedade. 

 

• Projeto Primavera – 4 a 5 anos  
Pasta única 
Silvana Rossi Julio - São Paulo: Edições SM, 2005. 
Obs: Material vendido somente nas Unidades Bom Jesus. 

Ensino Religioso • Redescobrindo o universo religioso – Educação Infantil 
 Volume único – edição atualizada 
 Viviane Mayer Daldegan 
 Vozes 

Inglês* • Pockets 2 – (Student book and workbook)-Second Edition com 
CD-ROM 

 Mario Herrera and Barbara Hojel 
Longman 

*O material de língua inglesa será vendido diretamente na Unidade escolar. 

 

LIVROS LITERÁRIOS 

O aluno deverá adquirir dois exemplares dentre os títulos relacionados.   
 

Título / Autor / Editora 

 A espera / Ana Luiza de Paula / Callis 

 As aventuras do bonequinho do banheiro / Ziraldo / Melhoramentos 

 A chuvarada / Isabella; Angiolina / FTD 

 Avião de papel / Regina Siguemoto / Compor 

 A flor do lado de lá / Roger Mello / Global 

 Barquinho de papel / Regina Siguemoto / Compor 

 Bililico / Eva Funari; Denize Carvalho; Sonia Dreyfus / Formato 

 Cada família é de um jeito / Aline Abreu / Difusão Cultural do Livro 

 Cadê o docinho que estava aqui? / Maria Ângela Resende / Formato 

 Chapéu de papel / Regina Seguimoto / Compor 

 Coleção Backyardigans / Wendy Wax / Fundamento 

 Coleção Brincadeiras / Denise Rochael / Formato 

 Coleção Lelé da cuca / Jackie Robb, Berny Stringle /Ática 

 Coleção Sim / Bia Villela / Escala Educacional 

 Coleção Toc Toc / Liliana Iacocca / Ática 

 Duas dúzias de coisinhas à-toa que deixam a gente feliz / Otávio Roth / Ática 

 Dona Baratinha / Ana Maria Machado / FTD 

 É uma janela ou uma banguela? / Jonas Ribeiro / Elementar 

 Em cima e embaixo / Janet Steves / Ática 

 Fada Cisco quase nada / Sylvia Orthof / Ática 

 Fiz voar o meu chapéu / Ana Maria Machado / Formato 

 Gato de papel / Regina Coeli Rennó / Lê 
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Título / Autor / Editora 

 Grande ou pequena? / Beatriz Meirelles / Scipione 

 A boca / Cristina Von / Callis  

 Maneco Caneco chapéu de funil / Luis Camargo / Ática 

 Maria-vai-com-as-outras / Sylvia Orthof / Ática 

 No barraco do carrapato / Ana Maria Machado / Salamandra 

 O cachorro e a pulga / Liliana Iacocca / Ática 

 O grande rabanete / Tatiana Belinky / Moderna 

 O mágico, o rei e o futuro do rei / Michele Iacocca / Mercuryo Jovem 

 O macaco bombeiro / Ruth Rocha / Salamandra 

 O outro lado do lado / Bebete Alvim / Scipione 

 O que os meninos fazem – o que as meninas fazem / Ilan Brenman / Callis 

 Quer brincar de pique-esconde? / Isabella; Angiolina / FTD 

 Tião carga pesada / Telma Guimarães Castro Andrade / Scipione 

 Tô dentro, tô fora / Alcy / Formato 

 Um amor de confusão / Dulce Rangel / Moderna 

 
 

Materiais diversos Quantidade 

Caderno de desenho grande (A 4) 48 folhas – para Inglês 1 

Caderno de desenho, grande, espiral, 96 folhas* 1 

Bloco Criativo A4, 32 folhas* 1 

Bloco Kit do Artista* 1 

Penal/estojo grande, com zíper 1 

Lápis preto triangular (grafite n.º 2)* 2 

Borracha branca, macia* 2 

Apontador com depósito* 1 

Caixa de lápis de cor, triangular, 12 cores* 1 

Caixa de giz de cera (Sugestão: Curton)* 1 

Estojo de canetas hidrocor 850, com 12 cores 1 

Caixa de massa de modelar, sem amido, atóxica, com 12 cores* 2 

Caixa de pintura a dedo, com 6 cores* 1 

Caixa de cola colorida* 1 

Tubo de cola bastão, com 40 gramas* 2 

Tubo de cola branca, com 90 gramas* 3 

Rolo de fita adesiva (cores diferentes)  2 

Tesoura sem ponta e com o nome do aluno gravado  1 

Pacote com 100 folhas de papel sulfite branco A4 1 

Pacote com 100 folhas de papel sulfite colorido A4 1 

Papel Contact transparente 1 m 

Pasta catálogo preta, com colchetes e 30 plásticos 0,15 (Sugestão: Percalux) – para artes 1 

Pasta polionda grossa (4cm) 1 

Pacote com 50 palitos de sorvete (coloridos, com pontas arredondadas) 2 

Pincel n.º 16, chato 1 

Jogo de alfabeto emborrachado, letras de forma maiúsculas 2 

Jogo pedagógico adequado para a faixa etária de 5 anos 1 



 

 

Bom Jesus Aldeia e Internacional 

Materiais diversos Quantidade 

Gibi 2 

Lixa grossa, n.º 80 2 

Revista para recorte 2 

Retalhos de tecidos e sobras de lã --- 

Plástico transparente, tamanho A4, sem furos 3 

Pano para limpeza (tipo Perfex) 1 

Caixa de lenços de papel* 1 

Mochila 1 

Pacote de guardanapo gigante (para forrar a mesa para o lanche)** 2 

Foto 3x4, recente, com o nome e a turma do aluno anotados no verso 2 

Camiseta tamanho grande, para atividades de pintura 1 

Folha de EVA 1 

Caneta de retroprojetor (qualquer cor) 1 

Escova dental* 1 

Estojo para materiais de higiene 1 

Tubo de pasta de dente sem flúor (infantil)* 1 

* Material de uso diário, sujeito à reposição quando solicitado pelo professor. 
** Exceto para a Unidade de Canarinhos, RJ e Unidades que oferecem o lanche.   

OBSERVAÇÕES 

 O livro de Ensino Religioso deverá ser encapado com plástico transparente. 

 Os cadernos deverão ser encapados com plástico de livre escolha. 

 Todo o material deverá ser etiquetado com nome, série e turma do aluno. 

 A agenda será entregue na primeira semana de aula, sem custo para o aluno. 

 
 



Prezados Pais ou Responsável,

Para facilitar a aquisição do material didático a ser usado no próximo ano letivo, estamos disponibilizando a venda dos 
livros a serem utilizados em 2010. Com isso, oferecemos mais economia e praticidade, pois os materiais estarão 
disponíveis para venda na própria Unidade escolar de seu filho e com preço menor que o de mercado.

Garantimos as vendas até o final do nosso estoque, que é limitado. Por isso, atenderemos por ordem de compra.

Esse material poderá ser pago à vista, no momento da retirada, por meio de dinheiro, cheque, cartão de débito ou crédito 
(vencimento), nas bandeiras Visa ou Mastercard; ou a prazo, de forma parcelada, por meio de cheque ou cartão de crédito 
(Visa ou Mastercard). Nesse caso, o pagamento poderá ser feito em até dez parcelas mensais, sendo que a primeira deverá 
ser paga no mês de janeiro/10 e as demais, sucessiva e mensalmente, não devendo, a última, ultrapassar o mês de 
outubro/10.

As vendas serão realizadas no período de 18 de janeiro a 05 de fevereiro de 2010, das 8h30min às 17h00min, sem intervalo 
para almoço.

Valor do Material Didático 2010

Matrículas2010

Série Preço a Vista Preço a prazo / 
Parcelamento

Observações

Nível C
R$68,00

em até 10x R$6,80

Nível D

1.º Ano EF

2.º Ano EF

3.º Ano EF

4.º Ano EF

4.ª Série EF

5.ª Série EF

6.ª Série EF

7.ª Série EF

8.ª Série EF

R$65,00

R$175,00

R$231,00

R$395,00

R$398,00

R$415,00

R$501,00

R$553,00

R$559,00

R$576,00

R$596,00

R$182,00
em até 10x R$18,20

R$240,00
em até 10x R$24,00

R$408,00
em até 10x R$40,80

R$411,00
em até 10x R$41,10

R$429,00
em até 10x R$42,90

R$523,00
em até 10x R$53,00

R$577,00
em até 10x R$57,70

R$583,00
em até 10x R$58,30

R$600,00
em até 10x R$60,00

R$621,00
em até 10x R$62,10

Incluso: * Material da editora SM – Exclusivo Bom Jesus 
                (não encontrado nas livrarias)

Incluso: * Material da editora SM – Exclusivo Bom Jesus 
                (não encontrado nas livrarias)

Incluso: *** Caderno de Artes e Apostila de Filosofia
                   Bom Jesus (não encontrado nas livrarias)

Incluso: *** Caderno de Artes e Apostila de Filosofia  –  Bom Jesus 
              *** Caderno de atividades 1º e 2º Semestre –  Bom Jesus
                    (não encontrado nas livrarias)

*  Material adaptado para o Bom Jesus (não encontrado nas livrarias)
**  Informação dada pela Pearson
*** Produção própria do Bom Jesus

Incluso: **Livro de inglês atualizada editora Pearson
                 (não encontrado nas livrarias)

Incluso: **Livro de inglês atualizada editora Pearson
                 (não encontrado nas livrarias)

Incluso: **Livro de inglês atualizada editora Pearson
                 (não encontrado nas livrarias)

Incluso: **Livro de inglês atualizada editora Pearson
                 (não encontrado nas livrarias)

Incluso: *** Caderno de Artes e Apostila de Filosofia
                   Bom Jesus (não encontrado nas livrarias)

Incluso: *** Caderno de Artes e Apostila de Filosofia
                   Bom Jesus (não encontrado nas livrarias)

Incluso: *** Caderno de Artes e Apostila de Filosofia
                   Bom Jesus (não encontrado nas livrarias)
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