Lista de Material
3º Ano – 2019
Dia 31/01/2019 (5ª feira )
01 unidade de agenda para anotações (1 folha por dia) tamanho aproximado de 16x21cm
01 unidade de apontador com depósito (colocar nome)
01 unidade de borracha branca (macia, com nome)
03 colas bastão 20g (Pritt) com nome
01 unidade de régua 30 cm (com nome)
03 unidades de lápis preto nº2 (com nome) – evitar lapiseira
03 unidades de caneta esferográfica (1 azul , 1 verde e uma preta) com nome ( enviar somente quando for solicitado )
01 caixa de lápis de cor (raspar e colocar nome)
01 unidade de tesoura de ponta arredondada (Mundial, com nome gravado)
01 unidade de estojo
01 unidade de pasta plástica transparente com ferragem:( azul) com nome
01 unidade de pasta de elástico (qualquer cor) com nome
01 caneta marca texto qualquer cor com nome
01 caderno quadriculado capa dura 7x7mm com 40 folhas (brochura) marca Tilibra, formato 190mmx248mm (encapado e etiquetado com nome)
02 cadernos de linguagem capa dura com 96 folhas (brochura) marca Tilibra, formato 200mmx275mm (encapado e etiquetado com nome)
01 gibi com nome
01 Livro paradidático: “Bia na América”- Ricardo Dreguer – Editora Moderna
01 Minidicionário de Língua Portuguesa Michaellis (Melhoramentos – Edição Atualizada com nome)
Dentro da sacolinha:
01 jogo de canetas hidrográficas (com nome em cada caneta)
01 pincel formato chato, cabo amarelo, nº12 com nome
01 unidade de sacola grande “Civitatis” (bordar ou pintar o nome ou um desenho)
03 tubos de tinta dimensional Metalic (3 cores variadas - Acrilex) com nome
03 tubos de tinta Cristal Cola Relevo (3 cores variadas - Acrilex) com nome
01 tubo de cola 35g (Tenaz ou Acrilex) com nome
01 conjunto de giz de cera curtom - Faber Castell ou Acrilex - com 15 cores (colocar nome em cada giz)
Dia 01/02/2019 (6ª feira)
01 unidade de fita crepe 19x10 – Adelbras
01 unidade de durex colorido (médio)
01 bloco EcoCores- Papel que se dobra – Novaprint – 48 folhas
01 bloco de Canson A4 branco (140g/m2)
Observações:
As marcas registradas nesta lista são sugestões, uma vez que obtivemos bons resultados nos trabalhos realizados.
Entregar os materiais conforme especificação acima.
Colocar nome em todos os materiais de uso pessoal para evitar perdas e desvios.
Evitar o uso de fichário, trazer o material sempre dentro da mala.
No decorrer do ano, serão solicitados materiais para o projeto do SEBRAE, conforme necessidade.
O material de uso pessoal deverá ser reposto quando necessário.
Evitar excesso de estojos, que somente aumenta o peso da mochila.
Os alunos receberão horário com as aulas do dia, devendo portar apenas o material dessas aulas em suas mochilas.
Não será permitido trazer ao colégio objetos de valor, brinquedos ou objetos perigosos.
Todo o uniforme deverá conter o nome e a turma do aluno, bordado ou pintado, para evitar perdas e desvios.
Todo material relacionado para ser entregue no dia 1º de fevereiro adquirido nas papelarias abaixo será entregue pelas mesmas a fim de
assegurar a qualidade do material. O comprovante de aquisição desses materiais deverá ser entregue juntamente com os outros itens da lista
para a professora.
Caso adquiridos em outra papelaria, pedimos a gentileza de trazer em uma sacola separada, , além das folhas de cartolina, espelho e etc...que
deverão vir abertas.
ATENÇÃO: MALA COM RODINHAS
De acordo com a orientação do item 15 do Regulamento Escolar, solicitamos a atenção da família para a contra-indicação do uso de malas com rodinhas em nosso
colégio, pois, além de distribuir o peso de forma desigual, oferecem riscos de acidentes e quedas nos corredores e escadas do colégio.
Estas listas encontram-se nas seguintes papelarias:
Papelaria Paula- Telefone: 2063-1079/2274-5306
Livraria e Papelaria Helena – Telefone: 2341.4245
Bazar Roberto Livraria e Papelaria – Telefone: 2341-7859

-------------2019------------Inicio das aulas : 31/01/2019 Quinta-feira
Reunião de pais : 23/02/2019 Sábado
Venda do uniforme
10/12 a 21/12/2018 e 10/01 a 15/02/2019 – 7h30min às 17h30min

