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GRUPO 3 – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

MATERIAIS DIVERSOS 

Quantidade Descrição 

1 CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA C/ 96 FOLHAS (CADERNO DE LEITURA) 

1 PASTA PLÁSTICA COM ALÇA (A3) FECHAMENTO COM ELÁSTICO 30MM 

1 PASTA ABA ELÁSTICO ½ OFÍCIO TRANSPARENTE (CADERNO DE LEITURA) 

1 PASTA POLIONDA VERDE COM ELÁSTICO (A4) ESPESSURA 30MM (BIBLIOTECA VOLANTE) 

1 COLA TENAZ LÍQUIDA 

1 COLA BASTÃO GRANDE (DE BOA QUALIDADE) 

1   ECOLÁPIS DE COR TRIANGULAR JUMBO LONGO - 12 CORES 

1 CONJUNTO DE CANETAS HIDROCOR JUMBO TRIANGULAR - 12 CORES (PONTA MÉDIA) 

1 GIZ DE CERA JUMBO TRIANGULAR - 12 CORES 

1 TESOURA INOX ESCOLAR COM MOLA PARA APOIO - MUNDIAL 

1 ESTOJO ESCOLAR COM 2 DIVISÓRIAS 

1 CAMISETA USADA, TAMANHO ADULTO, MANGA CURTA (PARA AULA DE ARTE) 

1 SQUEEZE (PARA ÁGUA) 

1 CAPA DE CHUVA 

1 GALOCHA – ENVIAR NOS DIAS CHUVOSOS 

 

 

LIVROS 

 LIVRO AUTOR EDITORA 

PROJETO DE 

LEITURA 

NANÃO 

ISBN: 978 6587704012 

GUSTAVO PIQUEIRA PULO DO GATO 

 

 

Escuta, fala, 

pensamento 

e imaginação 

 

 

O CASO DO BOLINHO 

ISBN: 978 8516105884 

TATIANA BELINKY MODERNA 

*ASSINATURA DO CLUBE DE LEITORES – A TABA 

https://www.ataba.com.br/colegio-casinha-pequeninha-2022/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.ataba.com.br/colegio-casinha-pequeninha-2022/


   

 

 

 

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 5% de desconto e poderão parcelar em até 4x no cartão de crédito. 

✓ A entrega dos livros será realizada no endereço indicado no momento da compra. 

 

Outras obras poderão ser solicitadas durante o ano, bem como reposição de material de uso 

individual. 

 

*A TABA 

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?  

Você fará a assinatura pelo link acima, pelo valor de R$19,90 mensais. E a sua família receberá 

em casa 4 experiências de leitura selecionadas 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 trabalhado 

em sala de aula, ou seja, as experiências de leitura vividas em casa serão ampliadas na troca 

com leitores em diferentes espaços.  

 

*Todo material em bom estado, pode ser aproveitado do ano anterior – sugerimos que deem 

continuidade ao caderno de leitura, assim como o reaproveitamento dos seguintes materiais: 

 

✓ Pasta plástica com alça (A3) fechamento com elástico 30mm (para transição de 

atividades). 

✓ Pasta aba elástico ½ ofício transparente (para ficar na mochila). 

✓ Livros, cadernos e pastas devem estar etiquetados e identificados. 

✓ Materiais como lápis preto, canetinhas, borracha, cola, lápis de cor devem ser 

repostos durante o ano, conforme a necessidade. 

✓ O aluno deverá estar com o material individual completo até 07/02/2022. 

 

 

http://www.livrariaitagyba.com.br/

