LISTA DE MATERIAL – 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I – 2021
APOSTILA BERNOULLI
DESCRIÇÃO

KIT COMPLETO

FORMA DE
PAGAMENTO
À VISTA
(Dinheiro, Débito e
Crédito ou Boleto 1x)
A PRAZO
(Cartão de crédito ou
Boleto 4x)

VALOR TOTAL

VALOR PARCELA

950,00

---

990,00

247,50
247,50
247,50
247,50

VENCIMENTO

20/12/2020
20/01/2021
20/02/2021
20/03/2021

KIT COMPLETO composto por:
• 2 kits (8 livros) de apostilas
• Língua Inglesa ( volume único).
O material didático (apostilas) adquirido será entregue diretamente ao(à) aluno(a), no Colégio, conforme
calendário escolar.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
• As compras realizadas após 20/12/2020 terão acréscimo de 15%, sob o valor original da opção de
pagamento.

LOCAL DE PAGAMENTO:
• Rua Santos Anjos, 5 (Referência Imobiliária Julien), na esquina.
TELEFONES: (35) 99146-7369
/ (35) 99869-7369
– E-mail: elcioti14@gmail.com

LIVRO
• Ensino Religioso-Diálogo Inter-religioso. Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto, Volume 3,
Editora FTD.

LISTA DE MATERIAL:
• 02 cadernos grandes capa dura, com pauta – 96 folhas
• 01 caderno de desenho grande – Arte
• 01 caderno pequeno – 48 folhas – Ensino Religioso
• 01 pasta catálogo com 10 plásticos 240 x 330 mm
• 01 pasta de elástico
• 01 estojo completo: 5 lápis pretos, borracha, apontador, régua, marca texto
• 01 estojo de hidrocor 12 cores
• 01 tesoura sem ponta (uso individual, gravar o nome)
• 01 caixa de lápis de cor
• 01 tubo de cola pequeno
• 04 envelopes brancos 23 x 32 cm
• 02 gibis Turma da Mônica

OBS.:
• Os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico à vontade e marcados com etiqueta do lado de
fora.
• Os materiais de uso individual também deverão ser identificados com o nome do aluno.
ATENÇÃO:
• Trazer todo material no primeiro dia de aula.
• Os livros de literatura serão indicados no início do ano letivo.

INÍCIO DAS AULAS: 03/02/2021, às 13 horas

UNIFORME:
• Camiseta com mangas raglan em azul-marinho, gola em V, com logo do Colégio
• Camiseta sem mangas raglan em azul-marinho, gola em V, com logo do Colégio
• Camiseta de manga comprida raglan em azul-marinho, gola em V, com logo do Colégio
• Casaco de helanca, com zíper, na cor azul-marinho, com gola sanfona e logo do Colégio no lado esquerdo do
peito
• Casaco de helanca forrado, fechado, na cor azul-marinho, com logo do Colégio
• Calça comprida masculina, de malha P A, na cor azul-marinho, logo nos bolsos e na perna esquerda, impressão
do nome Colégio dos Santos Anjos
• Calça comprida feminina, modelo bailarina, de helanca na cor azul-marinho com friso vermelho, e na perna
esquerda, impressão do nome Colégio dos Santos Anjos
• Bermuda masculina de tactel, na cor azul-marinho, bolso na perna direita e logo do Colégio
• Bermuda ciclista azul-marinho, com detalhe em vermelho, bolsos e logo impresso na perna esquerda
• Short saia de helanca na cor azul-marinho e logo do Colégio
• Educação Física: Todas as peças do uniforme foram desenvolvidas para serem usadas também durante as
práticas esportivas
• Tênis (livre escolha) e meia branca
Obs.: - Todas as peças serão para uso diário
- Não serão permitidos: calça e/ou short jeans, sandálias, tamancos e chinelos.
LOCAIS DE VENDAS:
EDEGENIUS

Rua: Delfim Moreira, 602 – Centro. Contato: (35)3214-6827

ALASTRAR

Rua Santos Anjos, 5 (Referência Imobiliária Julien), na esquina.

Email: www.alastrar.com.br / elcioti14@gmail.com / Contato: (35) 99146-7369

/ (35) 99869-7369

