RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA 2018
3º ANO DO ENSINO MÉDIO
INICIO DAS AULAS
Dia: 05 de fevereiro de 2018
Horário: das 7h15 e 12h40
 Durante o ano letivo de 2018, os professores divulgarão aos alunos a lista com os livros
de leitura obrigatória, sendo um livro por bimestre.
Ensino Religioso
 KIVITZ, Ed René. O livro mais mal-humorado da Bíblia. Editora Mundo Cristão.
 Bíblia Nova Versão Internacional ou Linguagem de Hoje
PARA TODAS AS MATÉRIAS:
 01 Caderno Universitário com 12 matérias ou fichário

IMPORTANTE
*A agenda escolar 2018 será entregue para os alunos, no início do ano letivo, sem custo
adicional. É importante que a família, assim que receber a agenda preencha A PRIMEIRA
PÁGINA com os dados solicitados e mantenha as informações atualizadas, sempre que
necessário;
O material das demais disciplinas será composto pelo conteúdo digital do Sistema COC de
Ensino. Este material é adquirido somente no Colégio Erasto Gaertner com pagamentos bimestrais
em janeiro, abril, julho e outubro de 2018. Os materiais serão liberados no início de cada bimestre.
Para pagamento bimestral até o vencimento o valor da parcela é de R$ 383,12 (Trezentos e oitenta
e três reais e doze centavos).
Conforme contrato específico.
Os livros de Ensino Bíblico poderão ser adquiridos no Livraria Evangélica. Para facilitar a compra
destes livros, disponibilizamos uma sala no Colégio, durante os dias 31 de janeiro, 01, 02, 05 e
06, de Fevereiro (das 08h30 às 18h).
Lembrando que após estas datas, a compra dos livros deverá ser feita nas livrarias.
Uniforme escolar
O uso de todas as peças do uniforme (inclusive japona) é obrigatório desde o primeiro
dia de aula. É muito importante identificar as peças do uniforme bordando ou escrevendo o nome
do aluno com caneta Acrilpen (Acrilex). Os uniformes encontram-se à venda na P.W Uniformes
Rua Waldemar Loureiro de Campos, n° 3164, Boqueirão, na mesma quadra do Colégio Erasto
Gaertner. Informações pelo telefone 3019-3266.
Educação Física: Uniforme completo e tênis com solado de borracha, sendo este sem salto,
para as aulas práticas, ajudando assim na prevenção de acidentes. Não será permitida a
participação do aluno com sandálias, botas, sapatos, etc.
Guarde esta folha para eventuais consultas!
Atenciosamente,
DIREÇÃO
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