
‘‘Aprovado na arte de educar!’’

Observações importantes
          O uso do fardamento completo é obrigatório. 

(Não será permitido  entrar na escola sem o 

fardamento completo, inclusive o tênis).

        O aluno não poderá entrar nas dependências 

da escola em horário oposto ao de aula sem o 

fardamento completo.

       O fardamento de Educação Física só poderá ser 

utilizado nos dias da referida disciplina.                 

         A escola procura educar para a pontualidade 

cumprindo os horários estabelecidos. Damos para 

os dois turnos 15 (quinze) minutos de tolerância.

Início das aulas:
22/01/2018

Início das aulas:
22/01/2018

Materiais da Escola:
- 01 Resma de ofício A4;
- 05 Folhas de emborrachado puche (Preto);
- 05 Folhas de emborrachado liso (vermelho);
- 05 Folhas de emborrachado com gliter (rosa);
- 04 Colas de silicone (grande);
- 03 Rolos de fita TNT (cor a gosto);
- 03 m de feltro (rosa fluorescente);
- 02 m de TNT (branco);
- 01 m de cetim sem lycra rosa (menina) e branco (menino)

(confecção da roupa do Dia das Mães);
- 01 m de cetim sem lycra amarelo (confecção da roupa do Dia dos Pais);

- 01 Pacote de saco poly (Tamanho médio);
- 03 Fitas de cetim azul (largura 10 mm);
- 03 Peças de sianinha (cor a gosto);
- 01 Pacote de pena colorida (usado no Dia do Índio);

- 01 Folha de papel Paraná;
- 01 Cola de Isopor (Grande);
- 1/2 Kg de enchimento de fibra acrílica (Confecção da prenda do 

Dia das Crianças).
Obs.: Não nos responsabilizamos por materiais que não forem 
enviados para escola dentro do prazo estabelecido (08/01/2018);
- Não recebemos nenhum tipo de material na 1ª semana de aula;
- Não nos responsabilizamos por nenhum material entregue sem 
nome  do(a) aluno(a), bem como aqueles que não forem conferidos 
na presença dos pais.

Obs.: Todo material, inclusive os livros, 

deverá ser entregue até o dia 08/01/2018

3º ANO

Lista de Material
Materiais do(a) aluno(a):
- 01 Classificador com elástico;
- 10 Cadernos (96 folhas) / Não poderá ser caderno de matéria;
- 01 Minidicionário conforme o novo acordo ortográfico (Uso diário);
- 01 Copo plástico (O nome do(a) aluno(a) deverá ser gravado);
- 02 Caixas grandes de lápis de cor madeira (Usados exclusivamente 

na escola);
- 01 Tabuada;
- 01 Agenda Escolar padronizada. 
(Adquirida exclusivamente na escola. Valor R$ 25,00).

- Educação Infantil 
(a partir de 2 anos);

- Ensino Fundamental 
(1º ao 9º ano).
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- Livro é investimento, portanto, não aceitamos livro do professor.

CIÊNCIAS

PARADIDÁTICOS

MATEMÁTICA

A conquista da Matemática
Edição Renovada
Autores: Giovanni e Giovanni Jr.
Editora FTD 
Ensino Fundamental I / 3

INGLÊS

GEOGRAFIAPORTUGUÊS

HISTÓRIA

CIÊNCIAS

GRAMÁTICA

Projeto Buriti - Português 3
Edição Renovada
Editora Moderna 

Kids Web
Second Edition
Autora: Ana Lúcia Militello 
Editora Richmond / 3

Coleção Porta Aberta
Autora: Mirna Lima
Editora FTD / 3º ano
Edição Renovada

Coleção Porta Aberta
Autores: Ângela Gil / 
Sueli Fanizzi
Editora FTD / 3º ano
Edição Renovada

Gramática Fundamental
Autor: Douglas Tufano
Editora Moderna
Edição Reformulada
Ensino Fundamental I / 3

Coleção Porta Aberta
Autora: Mirna Lima
Editora FTD / 3º ano
Edição Renovada

FILOSOFIA E VIDA
Autor: Gabriel Chalita
Editora FTD 
Ensino Fundamental I / 3

REDAÇÃO

Produção de Texto
Ensino Fundamental I/3
Autora: Rosemeire Alves
Editora FTD 

 ‘‘Quem vai salvar a vida?’’
Autora: Ruth Rocha
Ilustrações: Alcy
Editora: Salamandra

 ‘‘De carta em carta’’
Autora: Ana Maria Machado
Ilustrações: Nelson Cruz
Editora: Salamandra

 ‘‘Quero Viver!’’
Autor: Fernando Carraro
Ilustrações: Lima
Editora: FTD

Ensino Fundamental I (Do 1° ao 5° ano)

- Fardamento diário

1– Camisa com emblema bordado na frente 

(Gola branca e ribana branca);

2-  Calça em tactel vermelha com a logomarca do CEPS bordada 

no bolso (Obrigatório o  modelo da escola);

3-  Tênis preto, cadarço preto e meias brancas (Não é permitido 

detalhes em outra cor).

- Fardamento do 1° ao 5° ano (Educação física)

Fardamento da educação física (Disciplina obrigatória de acordo 

com a Lei n° 9394/96 para alunos do 1° ao 5° ano).

- Masculino

1– Camisa regata com emblema bordado na frente e o nome futsal 

ou educação física nas costas ;

2– Bermuda vermelha em tactel com logomarca  do CEPS bordado 

no bolso;

3– Tênis preto e meias brancas.

- Feminino

1– Camisa regata com o emblema bordado na frente e o nome 

educação física nas costas ;

2– Bermuda vermelho com branco em elanca;

3– Tênis preto e meias brancas.

Obs: Caso o(a) aluno(a) queira praticar a modalidade futsal, nas 

costas da camisa deverá ter o nome da modalidade. 

A inscrição da mesma deverá ser feita na secretaria da escola 

e efetuar o pagamento da taxa que é mensal.

Não nos responsabilizamos por materiais sem nome, bem como 

aqueles que não forem conferidos na presença dos pais.  

Data de entrega dos materiais: 08/01/2018.

A organização é a base de um bom trabalho.
O uso do fardamento completo é obrigatório.

FARDAMENTO
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