
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS – 1º ANO 2020 

MATERIAIS  

LISTA DE MATERIAIS* 
1º ano - Ensino Fundamental – 2020 

1 agenda 2020 – uma página por dia e com linhas 
espaçadas 

1 caderno universitário brochura capa dura 96 fls azul – 
para Matemática e Português - sugerimos o caderno 
Criativo da Faber-Castell* 

1 caderno de desenho capa dura espiral c/ 100 fls (A4)  
4 pastas plásticas transparentes com ferragem, contendo 

20 sacos plásticos grossos cada, nas cores: amarela - 
Matemática, azul - Português, verde - Projeto e 
vermelha – Inglês 

1 pasta catálogo contendo 50 plásticos grossos para 
textos (leitura) 

1 pasta plástica com alça (A3) fechamento com elástico 
30 mm 

1 pasta polionda azul com elástico (A4) espessura 3 cm 
para Lição de Casa 

1 apontador com depósito 
1 borracha de boa qualidade 
5 lápis preto nº 2B (não usar 4B, 6B ou lapiseira) 
1 caixa de gizão de cera com 12 cores 
1 caixa de lápis de cor com 24 cores 
1 cola bastão grande (de boa qualidade) 
1 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores 
1 régua de 20 cm (acrílica) 
1 tesoura pequena sem ponta 
1 caneta marca texto amarela ou verde  
1 estojo escolar grande (para guardar tudo em um único 
estojo) sugestão: com 3 divisões 
 

 

ORIENTAÇÕES 

 *O caderno Criativo Faber-Castell foi sugerido, 
pois oferece linhas mais espaçadas o que facilita a 
escrita nessa faixa etária, como também 
apresenta uma gramatura mais espessa, evitando 
marcas no verso da folha.  

 Sebinho na escola: traga seus livros literários 
usados para a venda e entregue-os na biblioteca 
entre os dias 11 e 12/dez. A venda será nos dias 
13, 16 e 17/dez e cada livro será vendido por      
R$ 20,00 (apenas em dinheiro – não fazemos 
reservas). O valor referente à venda, assim como 
as obras não vendidas deverão ser retirados na 
biblioteca até o dia 20/dez. Após essa data, os 
livros serão doados.   

     Atendimento da biblioteca: 7h30 às 16h 
 
 

IMPORTANTE 
 
Lista de livros disponível na LIVRARIA ITAGYBA: para a praticidade dos pais na compra dos livros didáticos e 
paradidáticos, a escola permanece com a parceria com a LIVRARIA ITAGYBA, a qual oferece a compra através 
do site www.livrariaitagyba.com.br – senha para acesso: VEJIVYH1 
 

1. Nossos alunos terão 7% de desconto e poderão parcelar em até 7 x no cartão de crédito, com parcela 
mínima de R$ 150,00. 

2. As listas estarão disponíveis no site da livraria a partir do dia 10/12/2019. 
3. Compras efetuadas até 20/01/2020 serão entregues na escola, em plantão exclusivo para este fim, a ser 

realizado pela livraria nos dias 30 e 31/01/2020, das 9h às 16h.    
*Não será realizada venda nesses plantões. Venda apenas pelo site da Livraria Itagyba. 

4. Para compras efetuadas após 20/01/2020, a entrega será realizada na escola e enviaremos para casa, 
pelos alunos. 

5. Livros didáticos e paradidáticos estrangeiros devem ser adquiridos no início de janeiro, independente 
da data prevista para utilização, visto que é preciso considerar prazos de importação. 

  Livros paradidáticos de leitura obrigatória: são os literários que serão trabalhados durante o ano.  
*Outras obras poderão ser solicitadas durante o ano, bem como reposição de material de uso 
individual. 

 
 
 
 

 Todo material do ano anterior, em bom estado, 
deve ser reaproveitado. 

 
 Livros, cadernos e pastas devem estar 

etiquetados com nome do aluno e turma. 
 
 Livros devem ser encapados com contact ou 

plástico incolor. 
 
 O aluno deverá estar com o material individual 

completo até o dia 10/02/2020. 
 
 O uso do uniforme completo é obrigatório até o 

9° ano do Ensino Fundamental. A venda é 
realizada pela Art Uniformes - telefones: 5181-
5756 / 5181-5754 

 

http://www.livrariaitagyba.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA – PROJETO PRESENTE 1º ANO  
ISBN 9788516119270 

DÉBORA VAZ 
ELODY NUNES MORAES 
ROSÂNGELA VELIAGO 

MODERNA 
LI
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RA
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RA

 

1º PERÍODO 
O MENINO QUE APRENDEU A VER 
ISBN 9788516088200 
 

RUTH ROCHA SALAMANDRA 

2º PERÍODO 
SALADA, SALADINHA 
ISBN 9788516045746 

MARIA JOSÉ NÓBREGA 
ROSANE PAMPLONA (ORG.) MODERNA 

 
3º PERÍODO 
CONTOS DE ENROLAR 
ISBN 9788599306451  
 
Livros literários bimestrais - parceria com empresa de 
curadoria literária infantil A TABA (*) 
Compre os livros pelo link: 
https://materiais.ataba.com.br/casinhapequenina-
friburgo 

ROSANE PAMPLONA 
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MATEMÁTICA – PROJETO PRESENTE 1º ANO 
ISBN 9788516119874 

LUIZ MÁRCIO IMENES 
MARCELO LELLIS 

 
MODERNA 
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 KID'S BOX STARTER CLASS BOOK WITH CD-ROM  
BRITISH ENGLISH  -    2ND EDITION 
ISBN 9781316627655 

CAROLINE NIXON & 
 MICHAEL TOMLINSON 

 
CAMBRIDGE 

 
(*) A TABA é uma empresa especializada em curadoria de livros infantis e juvenis. A equipe acredita que boas 
experiências de leitura aproximam adultos e crianças. Por isso, trabalham com muito carinho escolhendo os melhores 
livros para as famílias, sempre acompanhados de exclusivos materiais de mediação. 
Como funciona? Vocês farão a assinatura pelo link abaixo, pelo valor de R$29,90 mensais. E, a partir de janeiro, a cada 
dois meses, sua família receberá em casa uma experiência de leitura selecionada pela Taba. Tudo pensado com muito 
carinho para criar momentos de conexão entre você e seu (sua) filho (a). Além disso, todas as crianças da mesma série da 
escola também receberão um kit igual ao de vocês, que será trabalhando em sala de aula, ou seja, as experiências de 
leitura vividas em casa serão ampliadas na troca com leitores em diferentes espaços.  
Para a compra acesse:  https://materiais.ataba.com.br/casinhapequenina-friburgo 
 
1º ano CASINHA – NÃO UTILIZA LIVROS NO PERÍODO AMPLIADO 
 

1º ano FRIBURGO - Lista de livros do curso de Inglês do PERÍODO AMPLIADO disponível para compra na 
LIVRARIA ITAGYBA, através do site www.livrariaitagyba.com.br | senha para acesso: AE45GHN2 
 

APENAS PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO CURSO DE INGLÊS DO PERÍODO AMPLIADO NO PERÍODO DA TARDE,  
ÀS SEGUNDAS E QUARTAS | FRIBURGO 

LIVRO AUTOR EDITORA 
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GUESS WHAT! 1 PB  - ISBN 9781107526914 
 
GUESS WHAT! 1 AB WITH ONLINE RESOURCES ISBN 
 9781107526952 
 
1 CADERNO DE 50 FOLHAS SEM PAUTA  

 
 

SUSANNAH REED 

 
 

CAMBRIDGE 
 

 

https://materiais.ataba.com.br/casinhapequenina-friburgo
https://materiais.ataba.com.br/casinhapequenina-friburgo
https://materiais.ataba.com.br/casinhapequenina-friburgo
http://www.livrariaitagyba.com.br/

