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OBSERVAÇÕES: MATERIAL INDIVIDUAL
1. A lista de livros literários será divulgada em fevereiro/2018

2. O uso de cadernos espirais, fichários, lapiseiras e corretivos não 
será permitido;

3. Todos os cadernos deverão ser ALIBOMBOM de capa dura VERDE. 
O Colégio reserva o direito de solicitar ao aluno a troca dos 
cadernos, caso não estejam de acordo com a indicação da lista;

4. Etiquetar todo o material individual com nome completo do aluno;

5. Favor observar a qualidade do material para não comprometer seu 
uso durante todo o ano letivo;

6. O uso do minidicionário é obrigatório a partir de 02/02/2018 e será 
recolhido pela professora para que fique guardado no Colégio;

7. O material didático Anglo só poderá ser adquirido no Colégio 
Ibituruna. Ressaltamos que não será permitida a utilização do 
material usado, pois ele é consumível;

8. O uso do material didático pelo aluno será obrigatório a partir de 
02/02/2018;

9. Retorno às aulas no dia 02/02/2018. Horário normal (13h às 
18h30min.);

10. Consulte o portal do Colégio para verificar o horário de aulas do dia;

11. Reunião de pais 01/02/2018 às 18h.

• 01 cadernos Alibombom capa dura verde - 96 folhas (Língua 
Portuguesa);

• 01 cadernos Alibombom capa dura verde - 96 folhas (Matemática);
• 01 caderno Alibombom capa dura verde- 96 folhas (Redação);
• 01 caderno Alibombom capa dura verde - 96 folhas (História\ 

Geografia);
• 01 caderno Alibombom capa dura verde - 96 folhas (Ciências\ 

Ensino Religioso);
• 01 caderno Alibombom capa dura verde - 96 folhas (Inglês, 

Espanhol);
• 01 estojo completo: apontador, borracha, 03 lápis pretos, 

canetinha, régua 30 cm, cola 90gr, tesoura de ponta redonda com 
nome gravado;

• 02 canetas esferográficas: preta e azul;
• 01 caixa de lápis de cor;
• 01 garrafa para água;
• 01 caneta de marca texto;
• 01 pasta fina com elástico;
• 03 revistas em quadrinhos (Turma da Mônica);
• 02 revistas Picolé;
• 01 bloco de folha quadriculada (1x1 cm);
• 100 folhas de papel sulfite A4 branco;
• 100 folhas de papel sulfite A4 amarelo;
• 05 folhas de papel vergê branco;
• 01 pacote de papel Canson Criativo Lumi;
• 100 palitos de picolé coloridos;
• 02 dados;
• 01 ábaco (aberto em madeira);
• 01 material dourado.
• 02 livros literários de acordo com a faixa etária (usados).
• 01 Mini dicionário, Aurélio ou Silveira Bueno, conforme a nova 

ortografia (uso obrigatório)

ARTES
• 01 Flauta doce Yamaha Soprano Barroca (Arte- Musicalização)
• 01 caderno de música
• 01 fita adesiva larga

ENSINO
FUNDAMENTAL30 ANO

MATERIAL DIDÁTICO
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LIVROS LITERÁRIOS 2018 – 3º ANO 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

Atitudes como gostar de ler e interessar-se pela leitura e pelos livros literários são construídas. 

Sabemos que muitas vezes o incentivo começa em casa, no ambiente familiar, desde a mais terna idade. 

Quanto antes, melhor! Pois sabemos que a leitura e o ato de ouvir histórias estimulam a concentração, a 

imaginação, a criatividade e o raciocínio infantil. Esta prática na infância abre portas para um universo rico 

de possibilidades, descobertas e aprendizados. Além de favorecer o desenvolvimento das capacidades 

linguísticas e comunicativas. 

Sendo assim, contamos com o apoio e parceria de vocês, adquirindo as obras solicitadas que 

serão trabalhadas ao longo do ano de 2018.  

Como informado em nossa primeira reunião de pais, os livros podem ser encomendados e 

adquiridos na livraria do Colégio Ibituruna. Os interessados ainda podem procurar a livraria, que estará 

funcionando na secretaria do Colégio, de 7h às 17h, até o dia 19/02 (segunda - feira). 

Iniciaremos com a leitura das obras literárias a partir do dia 05/03/2018. Posteriormente enviaremos 

mais informações sobre a realização do trabalho para que possam acompanhar.  

Segue abaixo a relação das obras que serão trabalhadas em 2018: 

 

 TÍTULO AUTOR EDITORA 
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Dinheiro compra tudo? Cássio D’Aquino Moderna 

Poemas para brincar José Paulo Paes Ática 
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 As aventuras do Capitão Cueca Dav Pilkey  Cosac & Naify 

Diário da Julieta 2 - As Histórias Mais Secretas da Menina 
Maluquinha 

Ziraldo Editora 
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A Eleição da Criançada Pedro Bandeira Melhoramentos 

Os Problemas da Família Gorgonzola Eva Furnari Saraiva 

 

 


