
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIVRO AUTOR EDITORA 

O CASO DO BOLINHO 
ISBN 9788516105884 

TATIANA BELINKY MODERNA 

EU GRANDE, VOCÊ PEQUENININHO 
ISBN 9788574066769 

LILLI L’ARRONGE CIA DAS LETRINHAS 

ONDA 
ISBN 9788574067735 

SUZY LEE CIA DAS LETRINHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS  

LISTA DE MATERIAIS 
G3 Educação Infantil – 2020 

1 CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA C/ 96 FOLHAS (Caderno 
de leitura) 

1  PASTA ABA ELÁSTICO ½ OFICIO TRANSPARENTE (Para 
caderno de leitura) 

1  PASTA PLÁSTICA COM ALÇA (A3) FECHAMENTO COM 
ELÁSTICO 30 mm (Transporte de atividades) 

1 PASTA POLIONDA VERDE COM ELÁSTICO (A4) ESPESSURA 
30 mm – (Biblioteca Volante) 

1 TUBO DE COLA LÍQUIDA BRANCA 110g 

1 CAIXA DE LÁPIS DE COR, ECOLÁPIS TRIANGULAR JUMBO 
COM 12 CORES 

1 COLA BASTÃO GRANDE (de boa qualidade) 

1 CONJUNTO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS JUMBO COM 12 
CORES 

1 TESOURA INOX ESCOLAR COM MOLA PARA APOIO - 
MUNDIAL 

1 ESTOJO ESCOLAR COM 2 DIVISÓRIAS 

    

       

    

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 o dia 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. 
 

• 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. 
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 cuidado para criar momentos de 
conexão entre você e seu (sua) filho (a). 
Além disso, todas as crianças do mesmo grupo da escola 
também receberão um kit igual ao de vocês, que será 
trabalhado em sala de aula. 
 
Para a compra acesse: 
https://materiais.ataba.com.br/casinhapequenina-
friburgo 
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