
ENSINO FUNDAMENTAL
1º Ano



- Menina não entra - Telma 
Guimarães Castro Andrade - 
Ilustrações Ellen Pes  li - Editora 
do Brasil

- A árvore contente - Telma 
Guimarães Castro Andrade / 
Fabio Sgroi - Editora do Brasil

Sistema Farias Brito - 1º ano
Ensino Fundamental

Sistema de Ensino

* O material Didá  co deverá ser 
adquirido no portal do Sistema 
Farias Brito. (sistema  .com.br)

02 livros de história infan  l
02 revistas em quadrinhos (turma da Mônica)
01 Caderno Cria  vo 96 folhas Faber-Castell
02 pastas transparente com elás  co (fi na)
01 pasta catálogo 20 folhas
02 blocos Max Desenho A4 140g (20 folhas cada bloco)
01 estojo com duas divisórias
06 EcoLápis Grafi te com esferas an  deslizantes (sugestão: 
Faber-Castell)
02 apontadores
04 borrachas (sugestão: TK Plast)
02 lapiseiras (CIS Lig 0,9)
02 estojos de pontas 0,9 - 12 minas
02 caixas eco lápis de cor Caras e Cores (sugestão: Faber-
Castell)
01 caixa de cane  nha ponta vai e vem (sugestão: Faber-
Castell)
01 caixa de Giz de cera (Sugestão: Acrilex)
04 potes de massa de modelar so   / 150g / base amido 
(qualquer cor)
Tempera guache com efeito neon (6 unidades Acrilex)
Tempera guache (6 unidades Acrilex)
02 tubos de  nta guache 250ml (qualquer cor. Sugestão: 
Acrilex)
Pincel So   Touch (cartela com 4 unidades / Faber-Castell)
01 cola gel frasco ergonômico 63g
01 tubo de cola branca 90g
01 tubo de cola gliter
01 folha de papel laminado (Prata)
03 folhas de papel crepom (qualquer cor)
03 folhas de cartolina dupla face (colorida)

Material de Apoio

A camisa sem manga é opcional para os alunos até o 1º ano do Ensino Fundamental.
Os meninos usaram short em malha com a marca do CCPA, e as meninas short saia em malha com a marca do 
CCPA (ver modelo abaixo)
Sugerimos que os alunos da Educação Infan  l e do 1º ano usem tênis ou sandália com traseira, ambos brancos.

- O fardamento e o material escolar poderão ser adquiridos (sugestões)
- Livraria Escariz - Av. Hermes Fontes, 636 - Tel. (79) 2104-9925.

 - Bou  que Almeirinda - Av. Jorge Amado, 1519 - Tel.: 3231-4012.

Fardamento

02 folhas de papel chumbo
02 folhas de papel celofane (cristal transparente)
02 folhas de cartolina duplex (coloridas)
Papel sufi te A4 Colorido sor  do (100 folhas)
02 folhas de papel peso 60kg
01 metro de emborrachado (preto)
01 metro de emborrachado (listrado)
01 metro de emborrachado (estampado)
01 metro de emborrachado (com gliter)
01 metro de TNT (verde cana)
01 metro de TNT (rosa)
01 metro de TNT (estampado)
01 metro de TNT (vermelho)
01 folha de papel de presente
02 rolos de durex colorido
01 par de cadarço / grande / redondo /qualquer cor
01 rolo de fi ta metalizada
02 peças de fi  lho (qualquer cor)
Areia Ciné  ca colorida (sugestão: Areia diver  da)
01 Jogo pedagógico de plás  co ou madeira, que respeite a 
faixa etária do aluno
05 envelopes brancos 229 x 324mm
01 tesoura de ponta redonda com nome gravado
50 unidades de palitos de picolé coloridos
01 organizador baby plás  co 4,3L (sugestão: Sanremo)

*Observação: Informamos aos senhores pais que todo 
material da lista escolar, condiz com a proposta pedagógica 
da escola. A sugestão de algumas marcas é mo  vada pela 
qualidade e durabilidade do produto. Portanto, colocamo-nos 
à disposição para maiores esclarecimentos.

Paradidático
- Amigos de Verdade - Telma Guimarães 
Castro Andrade - Editora do Brasil 

- Ingredientes para um mundo melhor - 
Conversando sobre Solidariedade e Paz  
- Texto: Índigo - Ilustração: Newton Foot 
- Edição: Escala Educacional

Caligrafi a - Aprender com 
alegria - Novas bases de 
aprendizado -  Vol 1
Ed: SEI

Livro Adotado
1º ano

Datas Importantes
- 04 e 05 de janeiro - Entrega do material escolar, das 7H às 17H
- 14 de janeiro - Reunião de pais
- 17 e 18 de janeiro - Adaptação escolar
- 19 de janeiro - Início das aulas

* Acompanhar os comunicados  emi  dos  pela coordenação no APP do CCPA.


