
 

 

Bom Jesus Aldeia 

Lista de materiais 2010 - 3.º Ano 
 

Áreas de Conhecimento Título / Autor / Editora 

Língua Portuguesa • Construindo a escrita – 3.° ano - Língua Portuguesa: textos,   

gramática e ortografia – volume único (Conforme Novo Acordo  

Ortográfico) 

Carmen Silvia Carvalho 

Ática 

• Dicionário* 
Matemática • Matemática faz sentido C 

 Amaury Ferrari et al 
 Fundamento 

História • História – 3.º ano do Ensino Fundamental – 2.ª série 
 Maria Elena Simielli; Anna Maria Charlier 
 Ática 
 (Coleção Meu espaço, meu tempo) 

Geografia • Geografia – 3.º ano do Ensino Fundamental – 2.ª série 
 Maria Elena Simielli 
 Ática 
 (Coleção Meu espaço, meu tempo) 

Ciências • Ciências – 3.º ano - 2.ª série 
 Marcus Batschke; Milena Passos 
 FTD 
 (Coleção Criar e aprender: um projeto pedagógico) 

Ensino Religioso • Redescobrindo o universo religioso – Ensino Fundamental 
 volume 3 – edição atualizada 
 Isaías Silva 
 Vozes 

Inglês •    Cornerstone 2 ( Student Book e Practice Book ) 
Anna Uhl Chamot, Jim Cummins, Sharroky Hollie 
Longman   

 
* O dicionário de Língua Portuguesa, que consta na lista de material didático para o ano de 2010, não está incluso 
no kit. Ao providenciar o dicionário é importante observar que este esteja de acordo com as normas ortográficas 
vigentes a partir de janeiro de 2009.  

** O material de língua inglesa é importado pelo Bom Jesus e estará disponível para compra somente na Unidade. 
 

 
 
 



 

 

Bom Jesus Aldeia 

LIVROS LITERÁRIOS 

     O aluno deverá adquirir um exemplar dentre os títulos relacionados em cada quadro.  
 

Título / Autor / Editora 

Quadro 1 

 A aranha bordadeira / Edson Gabriel Garcia / Elementar 
 A Bruxinha Atrapalhada / Eva Furnari / Global 
 Amigos / Helme Heine / Ática 
 Casulo / André Neves / Global 
 Coleção A turma da nossa rua / Ruth Rocha / FTD 
 Depois da montanha azul / Christiane Gribel / Salamandra 

 Macacote e Porco Pança / Ruth Rocha / Salamandra 

 O problema de Clóvis / Eva Furnari / Global  

 O que fazer? Falando de convivência / Liliana Iacocca; Michele Iacocca / Ática 

 Série Quem tem medo / Ruth Rocha / Global 

 Severino faz chover / Ana Maria Machado / Salamandra 

 Uma boa cantoria / Ana Maria Machado / FTD 

 Feita de pano / Valéria Belém / Companhia Editora Nacional 

 Nossa rua tem um problema / Ricardo Azevedo/ Ática 
 

Título / Autor / Editora 

Quadro 2 

 A fantástica máquina dos bichos / Ruth Rocha / Ática  
 Ana levada da breca / Maria de Lourdes Krieger / Moderna 
 A promessa do girino / Jeanne Willis / Ática 
 Bicho que te quero livre / Elias José / Moderna 

 Fadas, pizzas e saladas / Regina Carvalho / Atual 

 Fiz o que pude / Lucília Junqueira Prado / Moderna 

 Francisco e Clara / Guido Visconti / Ática 

 O segredo do armário / Taísa Ferreira / Paulinas 

 Quatro amigos / Tatiana Belinky / Paulinas 

 Senhor Texugo e Dona Raposa - o encontro / Brigitte Luciani; Eve Tharlet / Melhoramentos 

 Uma viagem com muitas mães / Nye Ribeiro / Editora do Brasil 
 Um jeito bom de brincar / Elias José / FTD 
 Vendo sem enxergar / Maurício de Souza / Editora Globo 
 Borba, o gato / Ruth Rocha /Salamandra 

 

 
 
 
 



 

 

Bom Jesus Aldeia 

Lista de materiais 2010 – 3.º ano 
 

Materiais diversos Quantidade 

Caderno de linguagem*, brochura, com margem, 48 folhas (capa dura) 6 

Caderno quadriculado médio (7 x 7mm), brochura, com margem, 96 folhas 2 

Caderno de cartografia ou desenho grande, espiral, sem seda, 48 folhas – para Música 1 

Penal/estojo, com zíper* 1 

Lápis preto* (grafite n.º 2) 2 

Borracha branca, macia* 1 

Caneta azul* 1 

Apontador com depósito* 1 

Bloco criativo ou Paper cil A4, 32 folhas  1 

Caneta marca-texto amarela* 1 

Régua de 30cm* 1 

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

Caneta hidrocor Color 850 (avulsa) 1 

Tubo de cola branca, 90 gramas*  1 

Caixa de massa de modelar*, 12 cores, sem amido, atóxica 1 

Tubo de cola bastão, 40 gramas*  1 

Tesoura sem ponta, com nome do aluno gravado  1 

Pasta plástica, lisa e fina, com aba e elástico 2 

Pasta catálogo, com colchetes e 30 plásticos 0,15 (sugestão: Percalux) – para Artes 1 

Pasta catálogo transparente, com colchetes plásticos, 2 furos – para Língua Portuguesa 1 

Envelope plástico A4, com furos 6 

Pacote com 100 folhas de papel sulfite branco A4  1 

Pacote com 50 folhas de papel sulfite colorido A4  1 

Pacote com 100 palitos de sorvete (com ponta arredondada) 1 

Gibi* 2 

Revista para recorte* 1 

Revista infantil para leitura* (sugestão: Recreio, Ciência hoje das crianças)  1 

Foto 3 x 4, recente, com o nome e a turma do aluno anotados no verso 2 

Camiseta, tamanho grande, para atividades de pintura 1 

Mochila  1 

* Material de uso diário, sujeito à reposição quando solicitado pelo professor. 
 
 

OBSERVAÇÕES 

 Os livros deverão ser encapados com plástico transparente. 
 Os cadernos poderão ser encapados com plástico de livre escolha. 

 Em todos os materiais deverá constar uma etiqueta com nome, ano e turma do aluno. 
 A agenda será entregue na primeira semana de aula, sem custo para o aluno. 
 Além dos livros literários, no decorrer do ano letivo serão indicados mais três livros paradidáticos a serem 

adquiridos pelo 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)

Bom Jesus Curitiba  - ALDEIA
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