RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA 2018
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I
ENTREGA DE MATERIAIS
Dia: 05 de fevereiro de 2018
Horário: entre 14h e 16h
Neste dia não haverá aula e solicitamos trazer apenas os materiais sinalizados com asterisco *
O ensalamento estará disponível em EDITAL, no Colégio, no momento da entrega de materiais.
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Discriminação do Material
Caderno de linguagem pequeno, 48 folhas, brochura (Alemão)
Caderno de linguagem pequeno, 48 folhas, brochura (Inglês)
Caderno de linguagem pequeno, 48 folhas, brochura, capa dura (Português) *
Caderno de caligrafia pequeno *
Caderno de matemática pequeno, 96 folhas, quadriculado 7X7mm, brochura, capa dura
com margem (Matemática). Se o caderno não tiver margem, solicitamos que seja feita pelos
pais antes do início das aulas. *
Caderno de linguagem universitário (28cm X 20cm), 48 folhas, brochura, (História,
Geografia e Ciências)
Caderno de desenho grande, 48 folhas, sem seda
Pasta fina com elástico (lição de casa e circulares)
Pasta fina com elástico (Alemão)
Pasta com grampo com 1 plástico cada (1 pasta para avaliações de Matemática, 1 pasta para
avaliações de Português e 1 pasta para produções de texto) *
Bloco de papel Creative (tamanho A4, não reciclado, gramatura 120g/m2, 32 folhas) *
Pasta (acrílico) cor fumê fina com elástico *
Caixa de giz de cera
Livro de Literatura Infantil (a critério da família) *
Gibi da Turma da Mônica *
Régua 30cm
Papel cartaz preto *
Papel carmin (cor opcional) *
EVA liso (cor opcional) *
EVA gliter (cor opcional) *
Penal completo contendo: 5 lápis de escrever, 1 apontador com depósito, 2 borrachas, 1
caixa de lápis de cor, 1 cola bastão, 1 cola líquida, 1 tesoura (Tramontina ou mundial) sem
ponta, 1 caneta marca texto amarela.
Penal 2: 1 conjunto de canetinhas 12 cores e 1 caixa de giz de cera

RELAÇÃO DE LIVROS
Ensino Religioso: Livro: Crer e Ser – Ensino Religioso e Ética – 3º ano Ensino Fundamental – Editora
Cultura Cristã – Anep
Inglês: Dream Kids 2.0 III – Student Book, ISBN 978-8-54-300737-3 Autores: Lilian Itzicovitch Leventhal
e Ruth Bron Zajdenwerg, Editora: Pearson; deverá ser adquirido nas livrarias.
Alemão: Hallo Anna 2 (Kursbuch) livro curso ,Editora Klett; ISBN 978-3-12-676063-8 e Hallo Anna 2
(Arbeitsbuch) livro de exercícios ,Editora Klett; ISBN 978-3-12-676064-5 A primeira metade deste
material foi utilizada durante o 2º ano. Continuaremos utilizando.
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Srs. Pais, os livros de idiomas poderão ser adquiridos em qualquer livraria, física ou online, com o código ISBN.
Sugerimos a Livraria A Página do Shopping Cidade. Para otimizar o vosso tempo, disponibilizamos um espaço
no Colégio durante os dias 31de janeiro, 01, 02, 05 e 06, de Fevereiro (das 08h30 às 18h), para que os senhores
possam realizar a compra destes materiais com maior comodidade e com uma condição especial de 10% de
desconto, oferecidos pela livraria, apenas nos dias de feira, na escola.
Os livros de Ensino Bíblico poderão ser adquiridos na Livraria Evangélica, que também terá um espaço para
vendas 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.
Nas demais disciplinas o aluno utilizará os materiais do Sistema COC de ensino. Estes materiais
serão adquiridos somente no Colégio Erasto Gaertner com pagamentos bimestrais em janeiro, abril,
julho e outubro de 2018.
Os materiais serão entregues no início de cada bimestre.
Para pagamento bimestral até o vencimento o valor é de R$ 186,74 (Cento e oitenta e seis reais e
setenta e quatro centavos), conforme contrato específico.
Educação Física: 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.
IMPORTANTE
* Todos os materiais devem estar identificados com o nome do aluno, inclusive nos lápis de cor e canetinhas,
individualmente. Devem estar etiquetados já no primeiro dia de aula. Os cadernos devem ser encapados, exceto
os de capa dura.
* É de inteira responsabilidade do aluno e dos pais cuidarem para que nenhum dos materiais falte nos penais.
*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.
Guarde esta folha para eventuais consultas!
Atenciosamente,
DIREÇÃO
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