
Ensino Fundamental
3º ano

- Feminino - Short saia vermelho, em malha, com logomarca do CCPA.
- Masculino - Bermuda vermelha, em malha, com logomarca do CCPA.
- Camisa com manga - branca, em malha. A camisa sem manga é opcional 
para os alunos até o 3º ano.
- Tênis e Meias - brancos.
- Ed. Física - o mesmo fardamento usado no diário.
- Fardamento de inverno (opcional) - calça e blusão.
- O fardamento e o material escolar podem ser adquiridos (sugestões):

- Shopping do Estudante - Av. Hermes Fontes, 636 - Tel.: 2104-9925 
- Bou que Almerinda - Av. Jorge Amado , 1519 - Tel.: 3231-4012

- Nos dias 07 e 08 de janeiro, no horário em que a criança es ver matriculada, o corpo docente estará recebendo o material de apoio. 
Lembramos que não aceitaremos o material no primeiro dia de aula.
- Início das aulas: 15 de janeiro de 2019 (terça-feira).
- No dia 7 de  janeiro, às 18h, haverá reunião com os pais dos alunos dos 2º anos e  3º anos do Ensino Fundamental I.

FARDAMENTO

OBSERVAÇÕES



- O mundo sustentável de Júlia 
começa em casa (Josi Gomes Barros 
– Ilustrações Cris  ano Suarez) Editora 
CAB

- Quem vai salvar a vida? (Ruth 
Rocha) Ilustrações de Alcy – Editora 
Salamandra

- Pre  nho, meu boneco querido 
(Maria Cris  na Furtado – Ilustrações 
de Ellen Pes  li) Editora do Brasil

- Pode ser depois? (Sônia Barros) 
Editora FTD

- Lápis grafi te, apontador e borracha
- 01 caixa Ecolápis de cor Caras e Cores (sugestão: Faber-Castell)
     • A sugestão dessa marca é mo  vada pela qualidade e durabilidade do produto
- 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado)

- 01 tela para pintura 20x30cm
- 10 folhas de papel canson A3 (branco) 200g
- 01 folha de papel madeira
- 01 tubo de cola branca (90g)
- Giz de cera curto triangular (12 unidades)
- 01 folha de cartolina dupla face (qualquer cor)
- 01 novelo de lã (qualquer cor)
- 01 fi ta em TNT 30mmx5m (qualquer cor)
- 01 m de TNT (vermelho ou azul)
- 01 folha de emborrachado (vermelho ou azul)
- 01 pote de  nta Têmpero Guache 250g (vermelho 
ou azul)

- 01 caderno com 48 folhas (capa dura - grande - 
sem arame)
- 01 livro de história infan  l (para faixa etária entre 
7 e 8 anos)
- 02 revistas em quadrinhos
- 03 pastas com elás  co transparentes (padronizada 
CCPA)

Obs.: Informamos aos senhores pais que todo 
material da lista escolar condiz com a proposta 
pedagógica da escola. Portanto, colocamo-nos à 
disposição para maiores esclarecimentos.

SISTEMA DE ENSINO
CALIGRAFIA

PARADIDÁTICOS (Deverão ser enviados à escola nas datas solicitadas pela professora) 

MATERIAL DE APOIO

MATERIAL DIÁRIO DO ALUNO

(Entregar na escola)

01 t l

Caligrafi a - No capricho 
B (Isabella Carpaneda 
e Angiolina Bragança) 
Editora Quinteto.

Livro mul  disciplinar com 4 
volumes.
Acompanha o livro de Inglês 
(Kids Web).


