LISTA DE MATERIAL – 3º ANO
•

200 folhas de papel sulfite A4;

•

02 cartolinas brancas;

•

02 folhas EVA liso;

•

01 folha EVA plush;

•

01 folha EVA glitter;

•

01 bloco criativo;

•

04 cadernos de 48 folhas (História, Geografia, Ciências, Ens. Religioso e Filosofia);

•

01 caderno de 96 folhas (L. Portuguesa, Produção de Texto);

•

01 caderno de 48 folhas para Inglês.

•

01 caderno de matemática - 96 folhas - (quadriculado pequeno, sem espiral);

•

01 caderno de caligrafia;

•

01 caderno de desenho grande capa dura;

•

01 Dicionário de Língua Portuguesa;

•

01 gibi novo e 01 livro novo (de acordo com a idade);

•

01 pasta catálogo com 50 plásticos;

•

02 caixas de massa de modelar;

•

01 tubo cola 90g;

•

01 cola bastão;

Crescer com Alegria e Fé

•

01 cola colorida;

•

01 calculadora simples;

Endereço para acessar a loja virtual:
ftdcomvoce.com.br

•

01 estojo de canetinhas hidrocor ponta fina;

•

01 caixa de tinta guache;

•

01 pincel;

•

01 régua geométrica sem transferidor;

•

01 jogo educativo;

•

01 Squeeze plástica para água;

•

Estojo com: lápis de cor, tesoura, lápis preto, borracha, apontador, régua maleável ou de

•

APOSTILA POSITIVO

Endereço para acessar a loja virtual:
lojanaescola.com.br/coracaodemaria

•

LIVRO OPEE

Empreendedorimo e Projeto de Vida
E

•

LIVRO ENSINO RELIGIOSO

CÓDIGO DE ACESSO: FTD22PRCMR
O passo a passo para compra da apostila
e livros está disponível no site da Escola:
www.ecm.g12.br

metal, caneta vermelha, azul e preta, caneta marca texto;

OBSERVAÇÕES:
•

Todo o material deverá ser encapado e etiquetado com o nome do estudante;

•

O USO DO UNIFORME é obrigatório (agasalho completo, camiseta e tênis). No inverno
jaqueta e/ou moletom da Escola. A jaqueta/moletom deverá trazer o nome do estudante,
BORDADO em local visível, pois não nos responsabilizamos por perdas ou trocas;

•

O uniforme poderá ser adquirido na CIA DA MALHA ou LOJA BAMBOLLÊ;

•

ENTREGA DO MATERIAL: 31/01/2022 - das 13h às 16h.

•

INÍCIO DAS AULAS - 01/02/2022.
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