


- Lolo Barnabé - Eva Furnari- Editora 
Moderna.
 - O castelo do Sr. Hildson - Salvador 
Barle  a Nery - Ilustrações Félix 
Reiners - Coleção Sen  mentos - 
Editora do Brasil.

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.  sica - O mesmo fardamento usado diariamente.
O fardamento e o material escolar poderão ser adquiridos (sugestões):
 - Livraria Escariz - Av. Hermes Fontes, 636 - Tel. (79) 2104-9925.
 - Bou  que Almerinda - Av. Jorge Amado, 1519 - Tel.: 3231-4012.

01 tela para pintura 20x30cm
20 folhas de papel canson A4 (branco) 140g
50 unidades de palitos de picolé
01 folha de emborrachado (rosa, marrom ou laranja)
01 estojo de canetas hidrográfi cas (12 unidades)
02 folhas de papel duplex (qualquer cor)
01 metro de chita
01 metro de acrilon
01 folha de emborrachado (listrado ou estampado)
01 m de TNT  (rosa, marrom ou laranja)
01 blusa branca lisa com mangas (tamanho da criança)

01 caderno 96 folhas (capa dura - grande - sem arame)
01 livro de história infan  l (para faixa etária entre 9 e 10 
anos)
01 revista em quadrinhos (Turma da Mônica Jovem)
01 pasta com elás  co transparente
01 pasta Sanfonada A4 - 12 divisórias

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

Paradidáticos (Não fi carão re  dos na escola)

Material de Apoio

Material diário do aluno

(Entregar na escola)

- Livro mul  disciplinar 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.

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

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

- Cidade Sustentável de Júlia - Josi 
Gomes Barros - Ilustrações Kanton - 
Editora CAB.

- O hóspede suspeito - Frierich Scheck 
- Editora Á  ca.

Fardamento

Lápis grafi te, apontador e borracha
Canetas esferográfi cas (azul e vermelha)
01 caixa de lápis de cor

01 tesoura sem ponta (com o nome gravado)
Régua 20cm

Livro Adotado
- Caligrafi a- Aprender com 
alegria 5 (Novas bases de 
aprendizado) – Isabelle 
Ferreira – Isis Ribeiro Lira – 
Editora SEI.
- Coleção Consciente de 
Educação Financeira - 3ª 
Edição - 5º ano - Josi Gomes 
Barros - Editora CAB.

Início das aulas: 18 de janeiro de 2022 (terça-feira).


	5º ano
	Página 1

	5º ano

