
 

 

 

Material Escolar - 3º Ano Ensino Fundamental – 2022 

 

Para uso diário:  Mochila identificada contendo: 

● 1 caderno grande de 96 folhas (capa dura, com espiral, com margem, folhas sem picote e 

sem desenhos) 

● Estojo contendo: 2 lápis, 2 borrachas, 1 apontador, 1 tubo de cola líquida 110gr, 1 tesoura 

sem ponta, 1 caneta destaca texto, 1 caneta para retroprojetor com ponta 2.0 e 1 caneta 

para retroprojetor com ponta 1.0. 

● Régua de 30 cm 

● 1 caixa de lápis de colorir (pode ser a mesma do ano anterior) 

● 1 conjunto de canetas hidrocor 

 

Outros materiais (todos identificados): 

● 1 revista passatempo Coquetel  

● 1 caixa de camisa  

● Giz de cera grosso ou fino ( pode ser mesmo do ano anterior) 
● 1 pacote de 50 folhas de desenho  

● 1 bloco de desenho A3 

 

Para as aulas de Educação Física: Atestado médico atualizado (preferencialmente de 

médico pediatra ou cardiologista) com data entre fevereiro ou março/2022 (entregar na 

secretaria até 14/03/2022). 

 

Para as aulas de Artes e Literatura: 1 pacote de folhas de desenho, 1 lápis 6B, 1 caneta 

de retroprojetor preta ponta 1.0 

 

Para as aulas de Música: (todos os itens devem estar identificados): 

● Uma pasta catálogo com 20 plásticos (mesma pasta do ano anterior, inclusive com o 
material) 

● Uma flauta doce soprano BARROCA marca Yamaha (a mesma do ano anterior). A flauta 
deve conter identificação do nome do aluno na capa (se tiver) e no instrumento.  

 

 

Material Didático: 

 

Os cadernos que compõem o material didático – Sistema Anglo – não são 
vendidos em livrarias. Eles serão entregues diretamente aos alunos, na 
escola, na primeira semana de aula. O valor do material será cobrado junto 
ao boleto da mensalidade, em oito parcelas, de fevereiro a setembro. 



 

 

      

 

Literaturas Obrigatórias:  

 

 
 

 

 

A barata medrosa e o 
Coronel Baratinado - 

Luiza Maria .  
Ed. Scipione 

Lápis de cor de pele - 
Daniela Brito.  

Ed. Cortez 

A carta do Gildo 
Silvana Rando  
Brinque e Book 

Liéu Tolstói - Fábulas - 
Trad. Ana Sofia Mariz 

e Tatiana Mariz. 
Companhia das 

Letrinhas 

 

Informações Importantes: 

● Entrega do material: 10/02 - 13h30min às 17h 

● Início das aulas: 14/02 – 13h30min às 17h55. Neste dia os alunos devem trazer a mochila 

completa e o lanche para o intervalo. 

● Calendário escolar pode ser conferido no site da Escola (www.ceap.g12.br). 

 

Atividades extra curriculares  

Havendo, nesta faixa etária, nº mínimo de alunos para formação de grupos, pretende-se oferecer as 

seguintes atividades  

● Escolinha de Futsal - masculino 

● Robótica 

● Ginástica 

● Teatro 

● Coro Infantil 

● Instrumentos musicais 


