
3º ANO - FUNDAMENTAL I

Lista elaborada seguindo a Nota Técnica PROCON/PE

Essa lista pode sofrer alterações, caso seja alterada a lei em vigência pelo PROCON/PE.

O uniforme da escola poderá ser adquirido na Livraria Leitura no Tacaruna e na Kiko & Luca.

Rede Salesiana de Escolas

Associação Educacional Auxiliadora
www.colegioauxiliadora.com.br

Rua Joaquim Nabuco 237, Graças – Recife-PE

Fone: (81) 3222-4097 - C.N.P.J.: 10.809.838/0002-65

Cadastro Escolar: nº P-000.070

LIVRO DE FILOSOFIA

GEYER, Clóvis. A Pequena Grande Marília - 3º ano. Coleção: O Início de uma Mudança, 18ª edição, Ed.
Sophos, 2020.
O livro pode ser comprado no site da Editora Sophos. https://loja.editorasophos.com.br/im3-18
O recebimento será no endereço de residência.
Na compra do material até a data 28/02/2022, o comprador terá 5% de desconto. Inserir o cupom de
desconto 113IMA.

Coleção Nautas 3º ano. Editora EDEBÊ BRASIL composto por livros impressos e digitais: Língua
Portuguesa; Matemática; Ciências; História; Geografia; Ensino Religioso; Ampliando Rotas 3 ano, Caderno
de Robótica 3 ano. Selecionar todos os itens da lista.
Site para compra: https://loja.edebe.com.br/retirada-na-escola/3o-ano-ef-colecao-nautas-kit-básico/
Coleção de Inglês: I Wonder EF 3 ANO - Student Book, Activity Book, Project Book (kit básico). Editora:
Edebê Brasil. https://loja.edebe.com.br/retirada-na-escola/pack_ingles_i_wonder_3o_ano_ef/

A compra será realizada por meio de loja virtual - http:// loja.edebe.com.br (ver 

passo a passo abaixo)

PACOTE DE LIVROS DIDÁTICOS (COLEÇÃO NAUTAS) E LITERÁRIOS

http://www.colegioauxiliadora.com.br/
https://loja.editorasophos.com.br/im3-18
https://loja.edebe.com.br/retirada-na-escola/3o-ano-ef-colecao-nautas-kit-básico/
https://loja.edebe.com.br/retirada-na-escola/pack_ingles_i_wonder_3o_ano_ef/


Passo a passo para compra do material EDEBÊ na loja virtual.

A mecânica da nossa loja virtual continua bem simples e similar ao que foi feito no ano passado:
Passo 01 – Acesse loja.edebe.com.br e selecione o segmento;
Passo 02 – selecione o ano;
Passo 03 – selecione o kit correspondente para o ano/segmento;
Passo 04 – caso haja material complementar, clique em “continuar comprando” e selecione o 
material solicitado pela escola na lista de materiais;
Passo 05 – faça o login e realize o pagamento por boleto (à vista com 5% de desconto) ou cartão 
de crédito (em até 10x sem juros).
IMPORTANTE! No primeiro acesso pode ser solicitado um novo cadastro.

Entrega do material: a Edebê enviará o material didático para a escola, sem custo de frete. 

Login e senha para acessar a Plataforma Interativa da EDEBÊ

(Solicitar na secretaria da escola no inicío do ano letivo)

LIVROS LITERÁRIOS 

O urso contra o relógio. Jolivet Fromental. Editora FTD. Leitura no mês de março.
Esperança no morro azul. Fernando Carraro. Editora FTD. Leitura no mês de agosto.
Ei, desconecta! Autora: Angélica Rodrigues Santos. Editora Edebê. Leitura no mês de maio.
https://loja.edebe.com.br/06-a-10-anos/ei_desconecta/

Material Didático & Guia de Montagem Robô Ciência – 3º ano ensino fundamental.

Vendido em: https://www.lojarobociencia.com.br/material-didatico-rc-3o-ano-anos-iniciais/
Local do recebimento do material: Biblioteca do Colégio Auxiliadora, mediante o recibo de 
pagamento, emitido pela lojarobociencia.com.br
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2- rolo de fita adesiva coloridas

2- tubo de tinta grande

1- pincel n. 18

1- tela 30 x 30

1- pacote de picolé

1-pacotes de massa de modelar

2- placas de emborrachado grande. Sem glitter (qualquer cor)

2- placas de emborrachado grande. Com glitter (qualquer cor)

2- cartolina branca

2- cartolina colorida (qualquer cor)

2- papéis kraf (madeira) cor natural

1- pacote de papel florescente A4 com 48 folhas (colorido)

2- metros de chitão

3- pasta de papel fina com elástico

1- caneta para tecido (qualquer cor) 

1- caixa material dourado (caixa individual- pequena)

1 peça de fita de cetim (qualquer cor)

1- rolo de fita metaloide (qualquer cor)

1-papel laminado (qualquer cor)

2- pacotes de papel tamanho A3 c/ 12 folhas (cores 

variadas)

1- pacote de papel A4 colorido c/ 50 folhas (qualquer cor)

2- metros de DRA feltro

1- metro de tecido de algodão cru

Agenda escolar Livre Escolha (de uso

indispensável)

3 Cadernos com 96 folhas Sem espiral, 

grande

1 caderno de desenho (grande) 

1 caderno pequeno de 50 folhas. 

1 régua de 30 cm.

3 Lápis grafites

2 borrachas

MATERIAIS DO ALUNO

MATERIAIS PARA ENTREGAR NA ESCOLA

UNIFORME ESCOLAR
Uso obrigatório

OBSERVAÇÕES  
IMPORTANTES

* Lembramos que o uniforme é de uso diário e  

obrigatório, havendo assim a necessidade  de 

ser providenciado a alternância do  

mesmo.

TÊNIS: PRETO, BRANCO OU AZUL

1. Início das aulas 01/02/2022

2. Entrega de materiais:

26/01/2022

TODOSOSALUNOSDEVERÃOESTARCOMOUNIFORME COMPLETO  

NO PRIMEIRO DIA DE AULA.

1 pasta de elástico (para guardar trabalhos e 

fichas de aulas). 

1 Tesoura sem ponta

1 pasta catálogo com 20 plásticos –
Redação. 

1 caixa de hidrocor

1 marca texto

1 caixa de lápis de cor

Tablet ou Notebook para material digital


