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LISTA DE MATERIAL 2022 – 3º ano
Inglês/PES: Material específico do PES – Positivo
English Solution adquirido juntamente com o Sistema
Positivo de Ensino.

Materiais:
- 01 caderno universitário 120 folhas
- 01 caixa de lápis de cor grande, 24 cores (sugestão: Faber
Castell)

Livros paradidáticos: neste ano não será necessário
adquiri-los, pois, a Imaculada Rede de Educação
adquiriu a ÁRVORE DE LIVROS, uma plataforma com
cerca de 30 mil livros, classificados por segmentos
escolares, para nossos alunos lerem quando e onde
quiserem, desenvolvendo habilidades e repertório de
leitura.

(sugestão: Faber

Castell)

- 01 borracha macia
- 01 régua de 30 cm
- 01 régua geométrica
- 01 tubo de cola bastão
- 01 tubo de cola líquida (grande – 110g)
- 01 apontador com reservatório
- 02 lápis preto
- 01 tesoura sem ponta (com o nome)
- 04 canetas esferográficas (azul, verde, vermelha e preta)
- 01 pincel nº 14
- 01 caixa de tinta guache (6 cores)
- 01 Dicionário de Português (Sugestão: Aurélio Júnior)
- 01 caneta marca texto
- 01 calculadora
- 02 caixas de lenços de papel (grande)
- 25 sacos plásticos (tamanho A4)
- 01 pacote de papel criativo A4 (Sugestão: Criative ou Lumi Paper)
- 01 bloco de papel Canson A4 (branco)
- 01 pasta com 4 furos e 10 saquinhos plásticos (grossos)
- 50 folhas de linguagem
- 01 folha de EVA verde

Matemática:
Utilizaremos o programa multiplataforma PENSE
MATEMÁTICA, que apresenta a disciplina de um jeito
totalmente inovador, por meio de jogos, atividades
coletivas, sala interativa e muita prática, objetivando
desenvolver o senso numérico e o pensamento
matemático.
O pagamento deste programa será efetuado em 10X
de R$30,00 (fevereiro a novembro) e estará
especificado no boleto da mensalidade escolar.

É importante informar que as apostilas não poderão
ser de anos anteriores, pois o material não é
reutilizável. As apostilas são apenas uma parte deste
composto de materiais, conforme o exposto acima.

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia, a Sbot, recomenda que tudo
aquilo que é transportado nas costas não passe
de 15% do peso corporal de crianças e
adolescentes. O Colégio Aparecida sugere:
escolher uma mochila leve; trazer apenas o
material do dia; providenciar estojo leve; comprar
cadernos pequenos (48 folhas), evitando capas
duras e mais pesadas. Segundo o ortopedista
Miguel Akkari, da Sbot, “se a escola for cheia de
escadas é melhor optar pela mochila e evitar as
rodinhas”, conforme reportagem publicada pela
Revista Saúde e que está disponível no site
http://saude.abril.com.br

ATENÇÃO

Composto de materiais do Sistema Positivo de
Ensino: na aquisição desse material está incluso o livro
didático, livro de atividades, livros digitais, acesso ao
Positivo ON, recursos digitais, avaliações elaboradas
externamente, Plataforma Studos e Plataforma Árvore de
Livros.
Loja Virtual: https://lojanaescola.com.br/colegioaparecida

OPEE - Orientação Profissional, Empregabilidade e
Empreendedorismo: Livro: Projeto de Vida e atitude
empreendedora. 3º ano do Ensino Fundamental Anos
Iniciais
Loja Virtual: https://www.ftdcomvoce.com.br/
Código da Escola: FTD22SPENA
Ensino Religioso:
Crescer com Alegria e Fé – 3º ano
Ed. FTD Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda
Adquirido juntamente na loja da FTD
OBSERVAÇÕES

- 01 jogo de canetas hidrográficas, 12 cores

-Posteriormente
enviaremos
um
informativo
contemplando as datas das reuniões de pais, tanto
presencial quanto à distância, dependendo das
orientações vigentes para o momento em questão.
- Todo do material deve estar etiquetado com o nome da
criança.
- Em caso de necessidade solicitaremos a reposição de
materiais como: lápis, borracha e cola.

UNIFORME ESCOLAR: é de uso obrigatório e poderá ser
adquirido nos seguintes endereços:
• Kiara Papelaria – Fone: 3461-4443 / 98302-1831 No Colégio.
• Bazar e Papelaria Helena – Fone: 2341-8017/ 2341-4245/
2341-6408 Rua Inhagapi, 47, Vila Zelina
• Ou ainda na loja virtual: www.casadosuniformes.com.br
MATERIAL ESCOLAR: O material solicitado poderá ser
adquirido nos seguintes endereços:
• Kiara Papelaria – Fone: 3461-4443 No Colégio.
• Bazar Roberto – Fone: 2341-3282
Pça. República Lituana, 56, Vila Zelina (ao lado da Igreja)
• Bazar e Papelaria Helena – Fone: 2341-8017/ 2341-4245/
2341-6408 Rua Inhagapi, 47, Vila Zelina
• Golden Center – Fone: 29170389 / 2912-7796
Rua Costa Barros, 929, Vila Alpina

