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LISTA DE MATERIAIS PARA 2018 – 3º ANO DO ENS. FUNDAMENTAL
Materiais que deverão ser entregues para professora no dia: 22/01/2018 (1º dia de aula)
2
cadernos capa dura com 96 folhas (brochurão / com margem / universitário) – marca Tilibra ou Foroni - p/ Língua Portuguesa
(amarelo) e Matemática (vermelho)
4
cadernos capa dura com 48 folhas (brochurão / com margem / universitário) – marca Tilibra ou Foroni
01 (AZUL) p/ História – 01 (VERDE) p/Geografia– 01 (VERDE) p/ Ciências e 01(AMARELO) produção de texto
1
caderno quadriculado 187mmX245mm com 40 folhas (1cm x 1cm) – capa dura – SEM MARGEM – Tilibra
1
pasta polionda tamanho ofício, com elástico e etiqueta com nome e ano - para lição de casa
1
Gibi (em bom estado)
1
DVD
*Alunos novos: 1 pasta de trilho azul marinho com 5 sacos plásticos tamanho ofício (015 )
Os cadernos deverão vir encapados
com contact ou plástico transparente
e etiquetados com o nome completo
do aluno e a disciplina.

LIVROS:
1) Matemática – Presente – 3º ano do Ensino Fundamental I autores: Luís M. Imenes, Marcelo Lellis e Stela Milani Ed.
Moderna ISBN 978-85-16-09761-5 4ª edição
2) Caderno de atividades 3º ano 3º ano do Ensino Fundamental I autores: Luís M. Imenes, Marcelo Lellis e Stela Milani Ed.
Moderna ISBN 978-85-16-09-763-9
3) Ensino Religioso – Perto de mim 3 – 3º ano – obra coletiva da Ed. SM – Editora: Edições SM –
1ª Edição/2013 ISBN 978854180146-1
4) Ciências – Aprender Juntos – Cristiane Motta 3º ano Ensino Fundamental I Ed. SM – 5ª Edição/2016
ISBN 978-85-41-81428-7
5) Português – Projeto Lumirá – 3º ano Ens. Fundamental I – obra coletiva da Ed. Ática – Autora: Daniela de Arruda, 2ª
edição ISBN - 978 85 08 17878 0
6) História – Aprender Juntos – Ed. SM 3º ano -História (LA) 5ª ED 2016 – 9788541814607, 5ª Edição
7) Geografia – Aprender Juntos - Ed. SM 3º ano - Geografia (LA) 5ª ED 2016 - ISBN 9788541814447, 5ª Edição
8) Minidicionário da Língua Portuguesa (Sugestões: Aurélio/Silveira Bueno/Houaiss), com a nova ortografia.
9) livro paradidático infantil: Posteriormente será solicitado.
Para a sala de Arte:
1
tinta acrílicas Nature Colors Fosca– 60 ml – Acrilex – vermelho fogo – n° 507 ou Decorfix Fosca - 60 ml nº 356
1
tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60 ml – Acrilex – verde maça – n° 802 ou Decorfix Fosca - 60 ml nº 369
1
Bloco Ecocores 110gr A3 297mmx420mm c/21 cores sortidas/42 fls Novaprint (marca comercializada)
1
pasta de Papel Machê – Pacote - Acrilex - somente marca comercializada
1
novelo de lã amarelo
1
metro de fita de tecido colorida lisa – sem estampa
50 folhas de sulfite 120g/² 210mmX297mm
1
pinta bolinhas – Condor – 555/1 ou 555/2 - marca comercializada

1

cola Tenaz 110g.

8 botões massa plástico de qualquer tamanho e cor – projeto reciclando para fazer Arte (atenção não compre, faça uma
campanha de arrecadação pela família, vizinhos etc.)
Para aula de Educação Musical
1
pasta plástica tipo CLEAR BOOK BD – 20S - YES, vermelha – não pode ser polionda, com 20 sacos plásticos (pode ser
do ano anterior)
1
flauta doce soprano germânica – marca Yamaha (não pode ser outra marca) – marcar nome e sobrenome na flauta e na
capa.

Materiais coletivos que poderão ser entregues pela papelaria
Os pais ou responsáveis que desejarem as papelarias poderão solicitar o encaminhamento dos materiais para o colégio. Os pais encaminharão
somente o comprovante de compra para a professora.

50
300

folhas de pasta única pautada
folhas de papel sulfite A4 – Report ou Chamex (210 x 297 mm)

(vide verso)

COLOCAR NO ENVELOPE (80cm x 56 cm) DE PAPEL MANILHA - não dobrar ou enrolar

2
3
3
3

folhas de EVA laranja liso – 600x400x2mm
folhas de papel dobradura (espelho) marrom 48x66 – 60 g
folhas de papel dobradura (espelho) rosa 48x66 – 60 g
folhas de papel laminado vermelho 45x59

Atendendo a legislação vigente, as marcas indicadas são somente sugestões. Alertamos que marcas de
qualidade inferior se deterioram no decorrer do ano, tornando-se inutilizáveis.
Materiais de uso pessoal – o aluno deverá trazer no 1º dia de aula: 23/01/17 – 2ª feira
(dentro de uma mochila escolar simples e funcional (sem carrinho/sem rodinhas)
 Marcar o nome da criança em cada unidade da caixa de lápis de cor.
1
cola Tenaz 35g. ou 2 do tipo lápis – branca Scotch / 3M (a qual deverá ser reposta sempre que acabar). Não
enviar cola bastão.
2
lápis pretos nº 2Faber Castell ou Acrilex
1
caixa de lápis de cor, com 12 unidades – tamanho grande – Faber Castell - Staedtler
1
apontador com depósito (o mais simples possível)
1
régua de plástico poliestireno transparente de 15 ou 20 cm Acrimet ou Tilibra
1
tesoura com ponta redonda – marca Mundial – Tilibra - Staedtler ( nome e sobrenome)
2
borrachas: 1 branca – marca F. Castell 7020 ou Mercur 20 e 1 borracha azul / vermelha
1
agenda escolar – simples (uma página para cada dia), de tamanho aproximado de 20 cm x 15 cm
1
caneta marca texto – cor amarela Pilot/Faber Castell
1
lancheira e guardanapo de pano c/ nome
Observações:
1- Encapar livros e cadernos com contact ou plástico transparente grosso e colocar etiqueta com nome, sobrenome e série. Por
segurança, marcar nome e sobrenome em algumas das páginas internas também.
2- Todos os materiais de uso pessoal devem vir marcados com o nome da criança, inclusive no uniforme.
3- Não será permitido o uso de lapiseira, estojo de lata e corretivo líquido.
4- Não será permitido o uso do “livro do professor”, mesmo que os pais ou responsáveis se proponham a tampar as respostas.
5 – A responsabilidade pela elaboração desta lista é da equipe de Professores, Orientação Educacional e Pedagógica.
6 – A AGENDA ESCOLAR é de uso diário e obrigatório e não poderá ser trocada no decorrer do ano.
Papelarias e Livrarias, em Campinas, onde constam nossas listas de materiais/2018
Bagatele Papelaria e Presentes
Av. Monte Castelo, 76 – Jardim Proença
Fone: 3234-3804 / Fone/Fax: 3237-2617
E-mail: bagatelepapelaria@yahoo.com.br
Papelaria Colegial (antiga Brasil Escolar)
Av. Saudade, 577 – Ponte Preta
Fone: 3232-9824 / 3234-0701
E-mail: campinascolegial@gmail.com
Livraria Pergaminho – loja 1
Rua Bernardino de Campos, 1049 – Centro
Fone / Fax:3236-3413 / 3236-7717
E-mail: loja1@pergaminho.com.br
E-mail: livrarialoja1@hotmail.com.br
(somente livros didáticos e paradidáticos)

Livraria Pergaminho – loja 2
Rua Barão de Jaguara, 1331 – Centro
Fone/Fax: 3234-6422
E-mail: loja2@pergaminho.com.br
(somente livros didáticos e paradidáticos)
Papelaria Castelo

R. Oliveira Cardoso, 346 – Castelo
Fone: 3284-2323
E-mail: vendas@papelariacastelo.com.br
E-mail: vendas1@papelariacastelo.com.br

(Estac.na Rua Orlando Carpino, 220 Castelo)

Papelaria Saraiva (Shopping Iguatemi)
Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina
Fone: 3751-1730 / Fax: 3751-1731
E-mail: campinasescolar@saraiva.com.br
E-mail: L047ger@saraiva.com.br
Vendas online: www.saraiva.com.br/colegiodombarreto
Livraria Cultura (Shopping Iguatemi)
Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina
Fone: 3751-4033 / 3751-4031
E-mail: campinas.didaticos@livrariacultura.com.br
Papelaria Paulino
R. Dr. Quirino, 1234 – Centro
Fones: 3739-9090
E-mail: papelariapaulino@papelariapaulino.com.br
Modelo Papelaria e Livraria
Av. Francisco Glicério, 1293 – Centro
Fones / Fax: 3235-3978 / 3305-4002 / 3235-3977
E-mail: modelopl@terra.com.br

