
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIVRO AUTOR EDITORA 

OS BICHOS TAMBÉM SONHAM 
ISBN 9788578271534 

ANDRÉA DAHER 
ZAVEN PARÉ WMF/MARTINS FONTES 

NHAC 
ISBN 9788564311329 CANIZALES TELOS EDITORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS  

LISTA DE MATERIAIS 
G1 / G2 Educação Infantil – 2020 

1 PASTA PLÁSTICA COM ALÇA (A3) FECHAMENTO COM 1

 ELÁSTICO 30 mm – TRANSPARENTE (ATIVIDADES) 

1 PASTA MEIO OFÍCIO TRANSPARENTE (COMUNICADO) 

1 CAMISETA USADA, TAMANHO ADULTO, MANGA CURTA 

PARA ATIVIDADES DE ARTE 

1 LANCHEIRA 

1 MOCHILA COM RODINHAS 

3 FRALDAS DESCARTÁVEIS 

1 POMADA DE USO DIÁRIO PARA ASSADURA 

1 PACOTE DE LENÇO UMEDECIDO 

1 CALÇADO 

2 TROCAS COMPLETAS DE ROUPA 

1 PAR DE MEIAS 

1 CAPA DE CHUVA 

1 AGASALHO 

1 COPO COM TAMPA PARA O SUCO 

1 SQUEEZE PARA ÁGUA 

1 GUARDANAPO / JOGO AMERICANO DE TECIDO PARA 

ORGANIZAR O LANCHE. 

 

ORIENTAÇÕES 

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 por meio do site 
www.livrariaitagyba.com.br – senha para acesso: FFE17EXF 
• Os nossos alunos terão 7% de desconto e poderão parcelar em até 7 x no cartão de crédito, com parcela mínima de R$150,00. 
• As listas estarão disponíveis no site da livraria a partir do dia 16/12/2019. 
• Compras efetuadas até 20/01/2020 serão entregues na escola, em plantão exclusivamente para este fim, a ser realizado 

pela livraria nos dias 30 e 31/01/2020, em embalagens individuais por aluno com NF.   
*Não será realizada venda nessas datas. Apenas pelo site da Livraria Itagyba. 

• Para compras efetuadas após 20/01/2020, a entrega será realizada na escola, conforme data programada pela livraria no 
momento da compra. 

• 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 didáticos: são os livros de uso contínuo durante o ano, que servem como referência de estudo e organização dos 
conteúdos da série. 
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. 

• Livros, cadernos e pastas devem estar etiquetados 
com o nome do aluno e a turma. 
 

• O material individual do aluno deverá estar completo 
até 07/02/2020. 
 

• 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/

