Sistema de Ensino
- Livro multidisciplinar com 4 volumes.
- Acompanha o livro de Inglês (Kids
Web), o livro de Arte, a pasta de
Material Complementar e o caderno
de Produção Textual.

* O material didático deverá ser adquirido no portal
do Sistema Farias Brito. (sistemafb.com.br)

* Sugerimos que sejam adquiridos Módulos novos (não usados), visto que os mesmos veem acompanhados da pasta de
materiais complementares (adesivos, recortes e jogos) necessários para a realização das atividades durante o ano letivo.

Paradidáticos

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

- Férias de Júlia no Sítio Sustentável
(Josi Gomes de Barros - Ilustrações de
Cristiano Suarez) - Editora CAB

- Máquinas do tempo - Cassiana
Pizaia, Rima Awada e Rosi Vilas Boas
- Ilustrações Thiago Lopes - Editora do
Brasil
- Dribles da vida - Fernando
Carraro - Editorial 25

- Quem ama Partilha (Fernando
Carraro) - Editora FTD

Material de Apoio

(Entregar na escola)

01 tela para pintura 20x30cm
20 folhas de papel canson A4 (branco) 200g
01 peça de ﬁtilho (qualquer cor)
01 estojo de canetas hidrográﬁcas (12 unidades)
02 folhas de papel laminado (qualquer cor)
01 caixa de massa de modelar
01 pincel chato nº 12
01 m de TNT (branco ou preto)
01 pote de tinta Têmpero Guache 250g (qualquer cor)
01 folha de isopor 20mm
01 metro de feltro (qualquer cor)
01 folha de emborrachado (branco ou preto)

02 folhas de papel seda (qualquer cor)
01 caderno 48 folhas (capa dura – grande – sem arame)
01 livro de história infantil (para faixa etária entre 8 e 9 anos)
01 revista em quadrinhos (Turma da Mônica)
3 pastas transparentes com elástico (padronizada com a
logomarca do 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.

Material diário do Aluno
Lápis graﬁte, apontador e borracha
Canetas esferográﬁcas (azul e vermelha)
01 tesoura sem ponta (com o nome gravado)

01 caixa de lápis de cor
Régua 20cm

Fardamento
- Feminino - Short saia vermelho, em malha, com a logomarca do CCPA.
- Masculino - Bermuda vermelha, em malha, com a logomarca do CCPA.
- Camisa com manga - branca, em malha.
- Tênis ou crocs (cor livre).
- Ed. Física - o mesmo fardamento usado no diário.
- O fardamento e o material escolar podem ser adquiridos (sugestões):
- Shopping do Estudante - Av. Hermes Fontes, 636 - Tel.: 2104-9925
- Boutique Almerinda - Av. Jorge Amado , 1519 - Tel.: 3231-4012

