
                                                                                                                              

LISTA DE LIVROS E MATERIAIS / 2021 

Senior Kindergarten / Educação Infantil 
                                                                           
 

Além do MATERIAL DE APRENDIZAGEM DO ALUNO (SLM – Student Learning Materials) do Programa 

Canadense Maple Bear, adquirido na Maple Bear Store, adotamos para no Senior Kindergarten alguns títulos 

que serão utilizados ao longo do ano para o trabalho com o Programa de Língua Portuguesa. 

 

Os textos literários são leitura obrigatória e serão lidos na escola. Pedimos que não antecipem a leitura desses 

títulos em casa.  
 

Materiais 
 

A partir do Senior Kindergarten, os alunos utilizarão estojos individuais que deverão conter:  

03 lápis grafite  

02 borrachas  

01 apontador  

01 jogo de lápis de cor  

01 jogo canetinhas ponta fina  

01 tesoura sem ponta  

02 colas bastão  

01 marca texto  

 

 

Título Autor(a) Editora ISBN-13 Obs 

SLM (Student Learning Materials)    Material encontrado 

na Maple Bear Store 

Elmer, o Elefante Xadrez David McKee 
WMF Martins 

Fontes 
978-8578271374  

O sanduíche da Maricota Avelino Guedes Moderna 978-8516105846  

Um amor de confusão Dulce S. Rangel Moderna 978-8516110451  

O caso do bolinho Tatiana Belinky Moderna 978-8516105884  

Bichodário Telma Guimarães FTD 978-8596007559  

Bichos do Brasil Gabriela Brioschi Odysseus 978-8588023536  

Bibi compartilha suas coisas Alejandro Rosas Scipione 978-8526265301  

Chapeuzinho Amarelo 
Chico Buarque 

Yellowfante 

(Autêntica) 
978-8551307281  

Grande Rabanete, O Tatiana Belinky Moderna 978-8516105860  

Proposta Faber Castell aquisição em 2021 

 

A fim de facilitar e oferecer mais uma opção de local de compra para os pais da nossa comunidade escolar, 

firmamos parceria com a LIVRARIA ITAGYBA, na qual é possível adquirir os livros (exceto o SLM). A empresa 

oferece cupons de desconto para os pais de alunos Maple Bear. Para acessar a lista do ano de seu filho, 

favor acessar este site:  www.livrariaitagyba.com.br.  / Senha para acesso: AK93JBT5 

 

IMPORTANTE: 

● Caso vocês optem por adquirir os livros desta lista em outra livraria, estes devem ser enviados à escola 

na primeira semana de aula. 

● Todo material do aluno deve ser identificado com nome e série. 
● O MATERIAL DE APRENDIZAGEM DO ALUNO (SLM – Student Learning materials) do Programa 

Canadense Maple Bear, que você adquiriu pelo site, na ocasião da matrícula, será entregue 

diretamente na escola.  

● A proposta Faber Castell será adquirida em 2021 pelos pais. O link e o valor para aquisição serão 

enviados em Janeiro. 

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

