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LISTA DE MATERIAIS 2020 E ORIENTAÇÕES GERAIS – 3º ANO 

Estimada Família 
 

Os materiais escolares para o ano de 2020 estarão à venda a partir de 6/12/2019 na papelaria Livro Fácil, 
localizada no Colégio.  

Solicitamos atenção para alguns aspectos relativos a esses materiais:   

 Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o reaproveitamento de materiais 
da série anterior e uso de uma garrafinha de água (squeeze) que deverá ser trazida diariamente.  

 Os itens específicos do Colégio só poderão ser adquiridos na papelaria Livro Fácil. Os demais materiais, 
caso comprados em outras papelarias, deverão atender a todas as características constantes da relação: 
quantidade, qualidade, cor, tamanho etc.  

 Os materiais de Artes e Letramento Digital adquiridos na papelaria Livro Fácil serão entregues diretamente 
no Ateliê de Artes e no Laboratório de LDig, inclusive para compras on-line. Havendo preferência por 
comprá-los em outra papelaria, solicitamos que os alunos os entreguem nas salas, no período de 29/1 a 
9/2/2020 (os materiais somente serão recebidos se estiverem completos e devidamente identificados).  Nas 
compras on-line, os materiais serão entregues conforme as opções disponíveis no sistema.   

 O kit para os experimentos de Ciências deve ser enviado ao Colégio em embalagem lacrada e identificada 
com o nome completo e classe do aluno. 

 Livros e cadernos deverão vir encapados com plástico transparente e devidamente etiquetados com as 
referências do aluno na capa da frente: nome completo, classe e componente curricular.  

 Materiais como lápis, régua, cola, tesoura, apontador e borracha também deverão estar devidamente 
identificados.   

 Os materiais solicitados deverão ser enviados pelas crianças na primeira semana de aula, de acordo com o 
cronograma especificado nesta circular. Não receberemos materiais no dia da reunião de pais.  

 

Uniforme escolar 
O uso do uniforme completo e tênis é obrigatório para todos os alunos, em todas as atividades escolares. O 
uniforme escolar poderá ser adquirido nos seguintes locais: 
Pontos de venda:  
 
Papelaria Livro Fácil 
Em lojas situadas nos Câmpus do Colégio e também pelo site <www.livrofacil.com> com entrega em domicílio: 

Funcionamento da Papelaria: 
 Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. 
 Feirão (para agilizar o atendimento): a partir de 6/12, no Salão de Ginástica Artística. 
 Plantão aos sábados: 14/12, 11/1 e 18/1, das 8h às 14h. 
 A papelaria Livro Fácil estará fechada no período de 23/12 a 3/1, reabrindo a partir de 6/1. 

 
Na Rua da Escola 
Em lojas nos seguintes endereços: 
Moema – Alameda dos Arapanés, 853 –  (11) 5051-5045  11) 96319-7590 
Vila Olímpia – Rua Professor Vahia de Abreu, 736/744 –  (11) 3849-5751  (11) 96320-7495 
Pelo site <www.naruadaescola.com.br>, com entregas em domicílio.  
 

 I – MATERIAL ESPECÍFICO DO COLÉGIO  

Diretoria do Infantil 5 e Fundamental I 

Currículo Brasileiro Dezembro/2019 

http://www.livrofacil.com/
http://www.naruadaescola.com.br/
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• 1 bloco pautado com 50 folhas (pauta frente-verso)  
II – LIVROS DIDÁTICOS  

  
Componente 

Curricular Título do livro Vol. Autor(a) Editora 

Língua 
Portuguesa  

Interpretação de textos – desenvolvendo 
a competência leitora  
ISBN: 9788535719826  

3º ano  CEREJA, William Roberto; 
CLETO, Ciley  Atual  

Minidicionário  
(escolher uma das 

opções)  

Míni Houaiss – Dicionário da Língua 
Portuguesa (Edição atualizada)  -  HOUAISS, Antônio;  

VILLAR Mauro de Salles  Objetiva  

Míni Aurélio (Edição atualizada)  -  FERREIRA, Aurélio B. de 
Holanda  Positivo  

Matemática  
Matemática para Ensino Fundamental  
Caderno de Atividades – 3ª edição - 2020 
ISBN: 978-85-7237-003-5 

3º ano  ARANHA, Álvaro  
Zimmermann e organizadoras  Policarpo  

 
Ciências 

CTC! Nacional – 1ª edição 
3º ano 
ISBN: 978-85-9522-056-0 

3 

Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento da 
Experimenta - Educação em 
Ciências 

Experimenta: 
Educação em 

Ciências 

Inglês 

Guess What! 2 – British 
Pupil's Book 2  
ISBN: 978-1-107-52790-4    
 
Activity Book 2 with online resources    
ISBN: 978-1-107-52791-1  

-  REED, Susannah;   
BENTLEY, Kay  

Cambridge 
University 

Press 

Alemão  

Paul, Lisa & Co – Starter  
Kursbuch  
ISBN: 978-3-19-001559-7  
 
Arbeitsbuch  
ISBN: 978-3-19-011559-4  

-  BOVERMANN, Monika; 
GEORGIAKAKI, Manuela  Hueber  

Música  
(somente para 

alunos novos, os 
demais já 
possuem)  

Flauteando – Tocando e Cantando com o  
Folclore – Reimpresso – 2ª edição  
ISBN: 9788555040122  

Vol.1  

VERTAMATTI, Maria Regina;  
PALLADINI, Márcia; 
HADDAD, Cesar;  
GOMIDE, Marta; 
GALLOTTA, Naila  

Setembro  

 
III- LIVROS PARADIDÁTICOS (LEITURA OBRIGATÓRIA A SER REALIZADA DURANTE O ANO LETIVO)   

Solicitamos que os livros referentes ao 1º semestre sejam enviados até o dia 4 de fevereiro e os do 2º semestre 
até o dia 4 de agosto. 

 

   Título  Autor(a)  Editora  Semestre  

LP 

Felpo Filva   
ISBN: 9788516051822  FURNARI, Eva  Moderna 

1º 
semestre 

Moral da História... Fábulas de Esopo  
ISBN: 978-85-99306-89-5 ROSANE, Pamplona Elementar 

LP/ HG História de um casarão 
ISBN: 9788574921402 KEHL, Luis Volta e Meia 

 

INGLÊS 
Where does our rubbish go? Let's 
recycle!  
ISBN: 9780230404946 

ORMEROD, Mark Macmillan 

LP 
PROJETO 

INTERDISCIPLINAR 

Olívia e os índios 
ISBN: 9788526292475   

MINDLIN, Betty 
 Scipione 

Um livro pra gente morar 
ISBN: 9788546722914 OBERG, Silvia Positivo 

LETRAMENTO 
DIGITAL 

Olá, Ruby: uma aventura pela 
programação 
ISBN: 9788574068565 

LIUKAS, Linda Cia. das 
Letrinhas 

LP/MAT 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

A Bicicleta Voadora  
ISBN: 978-85-99306-29-1  RIBEIRO, Jonas   Elementar 

2º 
semestre  

LP/ HG 
PROJETO 

INTERDISCIPLINAR 

O livro das coisas para guardar: 
viajar é preciso - 2 
ISBN 978-85-385-77331 

GUIMARAES, 
Marcella Lopes Positivo 

LP A contagem dos sacis 
ISBN:9788525055491 LOBATO, Monteiro  Globinho 
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LP/PROJETO 
INTERDISCIPLINAR 

Férias na Antártica   
ISBN:9788575963609  

KLINK, Laura, 
Tamara e Marininha   Grão 

IV – OUTROS MATERIAIS  
 

AGENDA ESCOLAR 

• 1 agenda 2020 com capa plástica e espiral – tamanho A5 (modelo diário – 1 página por dia) 
 

CADERNOS: 
• 4 cadernos universitários em brochura, capa dura, com margem e sem desenhos nas folhas (48 folhas): Língua 

Portuguesa, História e Geografia, Alemão e Inglês (capas decoradas – o aluno deve escolher as capas para que 
tenha mais facilidade para reconhecê-los – todos os cadernos deverão estar identificados com o nome de cada 
componente curricular)  

• 1 caderno brochura, capa dura, universitário, quadriculado (1 cm x 1 cm) – 40 folhas Matemática 
 
PAPÉIS (não dobrar as folhas): 

• 1 bloco Color Set Criativo – 120 g – 32 folhas – tamanho: A4 (sugestão: Romitec) 
• 5 folhas de papel color plus – 180 g – tamanho A2 – 1 cor de cada: verde-escuro, verde-claro, azul-royal, amarela e 

vermelha (sugestão: Canson Vivaldi) 
 
PASTAS: 

• 1 pasta de plástico transparente: amarela com grampo-mola – tamanho ofício – contendo 10 sacos plásticos grossos 
(sugestão: Yes – 911-OS) – ATIVIDADES E TAREFAS 

• 1 pasta de plástico transparente: branca com grampo-mola – tamanho ofício – contendo 40 sacos plásticos grossos 
(sugestão: Yes – 911-OS– PRODUÇÃO DE TEXTO 

• 1 pasta-catálogo espiral: cristal -  tamanho A4 - contendo 20 sacos plásticos (sugestão: Yes – 2320C) - EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 

 
OUTROS ITENS: 

• 1 rolo de fita-crepe – 48 mm x 50 m (sugestão: 3M ou Scotch Azul)    
• 1 gibi da Turma da Mônica ou similar – em bom estado 
• 1 envelope pardo 12,5 x 17,5 cm 
• 1 folha com 14 etiquetas – 33,9 mm x 101,6 mm (sugestão: Pimaco - referência 6082)  
• 1 marcador autoadesivo removível com 5 cores – cor neon – (sugestão: Yes ou similar) 
• 1 bloco autoadesivo – 76 mm x 76 mm – cor a escolher. 
• 10 sacos plásticos grossos com 4 furos – tamanho ofício   
• 1 flauta doce soprano Germânica (Sugestão: Yamaha) – identificar a flauta com nome e sobrenome (gravação, 

etiqueta ou caneta permanente). 
 

  
Estojo com zíper contendo (todos os materiais precisam estar devidamente identificados):   
• 1 cola em bastão –  40 g – (sugestão: Pritt ou similar)  
• 1 tesoura escolar sem ponta (sugestão: Mundial Ponto Vermelho ou similar) - Obs.: No caso de a criança ser 

canhota, comprar tesoura específica.  
• 1 apontador com depósito  
• 1 borracha branca, grande e macia (sugestão: Plastic Eraser, Bic ou similar)  
• 1 caixa de lápis de cor 12 cores + 3 – não aquarelável (sugestão: Caras & Cores – Faber-Castell)   
• 2 lápis grafite triangular B (sugestão: Faber-Castell ou similar)  
• 1 caneta fluorescente marca-texto – cor amarela   
• 1 régua de 20 cm, transparente e rígida  
• 1 caneta esferográfica verde-escura 
• 1 caneta hidrográfica 0,4 mm – cor a escolher para títulos no caderno (sugestão: Intensity Bic ou Stabilo) 
• 1 dado de 6 faces (numérico ou de quantidades) 
  
Cabe à família, sempre que necessário, orientar o aluno em relação à reposição dos materiais no estojo. É 

fundamental que ele esteja completo durante todo o ano letivo.  
 
 
V – MATERIAL DE CIÊNCIAS – EXPERIMENTOS  (permanecerá na Escola) 
O kit de experimentos deve ser entregue em embalagem lacrada e identificada com nome completo e classe do aluno. 
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VI - MATERIAL DE ARTE (permanecerá na Escola)          

 

Argila terracota 1 kg 
Borracha branca Fc Max - pequena (sugestão: Faber-Castell) 1 unidade  
Botão redondo grande – cores diversas 5 unidades 
Caderno “Meu primeiro Canson”  – A4 – espiral – 140 g – 40 folhas (sugestão: Canson) 1 unidade 
Caneta permanente – 2,0 – preta (sugestão: Pilot ou similar) 1 unidade 
Cola em bastão 40 g  1 unidade 
Envelope – pardo ou ouro – 37 cm x 45 cm 1 unidade 
Fita de cetim 15 mm – qualquer cor 2 metros 
Folha de papel scrap estampado xadrez, poá ou florido – A4 1 unidade 
Papel color set A3 – 120 g –  cores variadas (sugestão: VSP ou similar) 3 unidades 
Papel Holler A3 – 2,5 mm (sugestão: Papel Toys) 1 unidade 
Papel sulfite A4 – branca – 75 g 15 folhas 
Saco de celofane A3 – transparente – 25 cm x 37 cm 1 unidade 
Tecido estampado tipo chita, poá ou xadrez 1metro  
Tinta tempera guache- 250 ml – qualquer cor – tampa flip top (sugestão: Acrilex ou similar) 1 unidade 
Obs: Caso o caderno adquirido no ano anterior esteja em bom estado e com 50% de folhas disponíveis, sugerimos reutilizá-lo. 

 
 

VII – MATERIAL MAKER – LETRAMENTO DIGITAL (permanecerá na escola e será utilizado nos projetos) 

Bateria 9 V 1 unidade 
Bateria CR 2016 3 unidades 
Leds coloridos de alto brilho – 3 mm 6 unidades 
Escova de dentes (simples) 1 unidade 
Micromotor de vibração vibracall – 3 v 1 unidade 
        

PROJETO MAKER 1º semestre Cartão eletrônico 
2º semestre Bristlebot 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
Cronograma de entrega de materiais 
A entrega do material será feita pela criança, no período de 30/1 a 7/2, conforme a escala abaixo:   
 
 DATA MATERIAIS 

30/1  

Materiais que deverão permanecer na mochila, desde o primeiro dia de aula:  
• agenda, devidamente preenchida com nome e classe;  
• 2 pastas (ATIVIDADES /TAREFAS  e PRODUÇÃO DE TEXTO); 
• estojo completo com todos os itens identificados.  
Todos os materiais de Artes, Alemão, Inglês, Letramento Digital e Música devem ser encaminhados no primeiro dia da aula 
dessas matérias.    

31/1  • 3 cadernos (Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia) 
• 1 Bloco Color Set Criativo 

3/2  • Livro de Língua Portuguesa  
• Caderno de Atividades – Matemática  

4/2  • 5 papéis Color Plus  
• Pasta para Educação Financeira 

5/2  • Livro de ciências com kit de experimentos (trazer embalagem lacrada e identificada com nome completo e classe do aluno). 

6/2  
• Dicionário  
• Outros materiais: fita-crepe, 10 sacos plásticos com 4 furos, marcador e bloco autoadesivo  
• Papéis: folhas de etiqueta e 1 envelope pardo  

7/2 
• Livros paradidáticos (enviar os solicitados para o 1º semestre)  
• Gibi  
• Bloco pautado 
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Atenciosamente 
 
 
Maria Virginia Freire 
Diretora do Infantil 5 e Ensino Fundamental I – Campus Valinhos 
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