Relação de Material – 2022
3º Ano
- Apostila Positivo: 04 volumes - (Adquirir pelo e-commerce)
- Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé – Ednilce Duran e Glair Arruda – Editora FTD - (Adquirir
pelo e-commerce)
- Material da Escola da Inteligência. (Adquirir pelo e-commerce)
- Dicionário da Língua Portuguesa
04 Cadernos de linguagem grande capa dura
(brochura, 48 folhas) –200MM X 275MM –
01 Caderno de Caligrafia grande (187mm x
245mm)
01 Caderno de matemática (brochura, 96 folhas)
quadriculado menor 7x7

*300 Folhas de sulfite A-4 (entregar no 1º. Dia de
aula na sala)
*01 bloco criativo colorido
*01 tela caixote 30x30

*01 Caderno de linguagem pequeno – brochura 98 folhas (Música)

*01 caixa de tinta acrílica fosca

*01 Caderno de linguagem pequeno, capa dura 98 folhas (Inglês)

*02 Caixas de massa de modelar

*01 Caderno de Cartografia milimetrado (96folhas)
275mm x 200mm
Tesoura (ponta redonda)
Borracha e apontador
Régua
01 Pasta com elástico
Lápis de cor
Lápis preto

*01 Cola colorida (cor a escolher)
01 Estojo de canetinha hidrográfica
01 Marca-texto amarelo
*01 caneta para retroprojetor (ponta fina)
70 cm. de plástico incolor para a carteira
Cola
*01 Folha de EVA liso (branco) - *01 Folha de
EVA felpudo (branco)

03 canetas (vermelha, azul e preta)

*01 pincel número 14

*01 caixa de lenço de papel

01 agenda 2022

Colocar o NOME em todos os materiais e uniforme, inclusive em cada um dos lápis. Fazer abertura nos cadernos.
OBS: os materiais assinalados com (*) devem ser entregues no dia 01/02, os demais devem permanecer com os alunos.
O UNIFORME ESTARÁ DISPONÍVEL NOS SEGUINTES LOCAIS:
Uso diário obrigatório, não sendo permitidas variações no mesmo.

•
•
•

Papelaria Lápis de Cor - Rua Irmã Eleutéria, 158 – Centro – Fone: 3422-4463
Loja Star Baby – Rua Dr. Munhoz da Rocha 1065, sala 01- Fone: 99609-4083
Casa dos uniformes (Maringá) www.casadosuniformes.com.br
Obs.: O uniforme OFICIAL da Escola é produzido pela Casa dos Uniformes, não sendo permitida sua reprodução por terceiros
(PIRATARIA é crime e está sujeita às sanções legais).
 Fica vedado ao(s) CONTRATANTE(S) e aluno(a) utilizarem a logomarca de propriedade do CONTRATADO, protegida pela Lei 9.279/96 (Lei
da Propriedade Industrial), para todo e qualquer tipo de material, como, por exemplo, confecção de uniformes, bordado ou plotagem da
logomarca sem autorização, bem como eventos a serem realizados fora das dependências do CONTRATADO, salvo por autorização expressa.
(conferir CONTRATO 2022).

IMPORTANTE:
Dia 01/02/2022 - 13 horas – presença dos pais na sala de aula para avisos, informações e entrega dos materiais à
professora.
Dia 02/02/2022 - aula normal.
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