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MATERIAIS  

LISTA DE MATERIAIS 
G5 Educação Infantil – 2020 

1  CADERNO DE DESENHO CAPA DURA ESPIRAL C/ 50 FOLHAS 
(A4) DE PAPEL CANSON 

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

4 PASTAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES COM FERRAGEM 
INTERNA (com 10 sacos plásticos encorpados) 

1  *PASTA ABA ELÁSTICO ½ OFICIO TRANSPARENTE (para ficar 
na mochila – caderno de leitura) 

1  *PASTA PLÁSTICA COM ALÇA (A3) FECHAMENTO COM 
ELÁSTICO 30 mm (para transição de atividades) 

1  PASTA AZUL COM ELÁSTICO (A4) ESPESSURA 20 mm (para 
lição de casa) 

1  APONTADOR COM DEPÓSITO 
1  BORRACHA  
5  LÁPIS PRETOS TRIANGULARES Nº 2B (não usar 4B, 6B ou 

lapiseira) 
1  CAIXA DE GIZ DE CERA COM 12 CORES 
1  LÁPIS DE COR, ECOLÁPIS TRIANGULAR JUMBO COM 12 

CORES 
2  COLAS BASTÃO GRANDES (de boa qualidade) 
1  CONJUNTO DE CANETAS HIDROCOR COM 12 CORES (ponta 

média) 
1  RÉGUA ACRÍLICA DE 20 CM  
1  TESOURA SEM PONTA  
1  ESTOJO ESCOLAR PEQUENO 
1  ESTOJO ESCOLAR COM 2 DIVISÓRIAS 
1  SQUEEZE (para água) 
1  CAMISETA USADA, TAMANHO ADULTO, MANGA CURTA 

(para aula de arte) 

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. 
 

  

  

* Todo material em bom estado, deve ser aproveitado do ano 
anterior – sugerimos que deem continuidade ao caderno de 
leitura, e reaproveitem os demais materiais para evitarmos o 
desperdício. 
Livros, cadernos e pastas devem ser etiquetados e identificados.  

• Outras obras literárias poderão ser solicitadas durante o ano. 
• Materiais como lápis preto, canetinhas, borracha, cola, lápis de cor 

devem ser repostos durante o ano, conforme a necessidade. 
• 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. 

 
• 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 

 
 

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