
 
 

 

 

Prezados Pais, 

 

Temos o prazer de publicar a relação dos recursos didático-pedagógicos 
necessários para cada aluno neste ano letivo. 

É fundamental que as famílias compreendam que não se trata de uma 
simples lista de itens, mas de um conjunto de recursos cuidadosamente 
preparado, que leva em conta o programa de ensino do Colégio, novas 

orientações da legislação e as ênfases do nosso projeto pedagógico, como é a 
formação de leitores. 

Por isso, verão que a lista do 1o ano inclui assinatura do Clube de 
Leitores, de A Taba – Leituras em Rede. Trata-se de um serviço diferenciado 

de curadoria de livros infantis e juvenis, ou seja, sua missão é selecionar 
criteriosamente obras literárias de qualidade, nem sempre disponíveis ou 
valorizadas nos catálogos comerciais e nas livrarias, enviando-as diretamente 

para a casa do assinante. 

Evidentemente, todas as leituras serão consideradas nos projetos e nas 
atividades cotidianas das crianças da Escola e, por isso, a assinatura tem 
caráter obrigatório. 

Como todo novo recurso apresentado, neste também é preciso que as 
famílias sigam novas orientações para a sua aquisição. Por isso, na lista de 

material, os senhores encontrarão a carta preparada por A Taba sobre o 
serviço e as orientações para a aquisição da assinatura.  

É muito importante que acompanhem de perto esse processo e 
participem das atividades de seus filhos, lendo em conjunto, contando e 

ouvindo histórias, valorizando sempre a leitura e o livro. 

 

Atenciosamente, 

 

 

A Direção 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Papelaria 

 Estojo 

 Tesoura sem ponta 

 
 

 
 

Livros 
Disciplina Título do livro Complemento Autor Editora 

Português 
Projeto Presente:  
Língua Portuguesa 

1o ano 

4a ed. (2015) 
ISBN 

9788516097370 

Débora Vaz 

Elody Nunes 
Moraes 

Rosângela 
Veliago 

Moderna 

Literatura 
A TABA - Leituras 

em rede 

Clube de Leitores: 
assinatura de 
livros infantis 

selecionados 
Instruções a 

seguir 

Diversos Diversos 

Inglês 
Story Central 
Student’s Book 
Pack, v.1 

(2015) 
ISBN 

9780230451971 

Viv Lambert 

Mo Choy 
Macmillan 

Matemática 
Projeto Ápis: 
Matemática 

1o ano 
Versão 

Reformulada 2018 

ISBN 
9788508184767 

Luiz Roberto 
Dante 

Ática 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Material Escolar 2019 
1o ano do Ensino Fundamental 
 



 
 

 

 

Olá, pais do Colégio Magno. Sejam bem-vindos!  

A Taba é uma empresa especializada em curadoria de livros infantis, com foco 
na formação de leitores. Neste ano, A Taba levará até você e sua família livros 
escolhidos por especialistas experientes e apaixonados pelo mundo da literatura 
infantil. 

A cada dois meses, vocês receberão em casa o kit do Clube de Leitores, 
composto por um livro, um Mapa de Exploração da obra, um Passaporte do Leitor 

para registrar suas leituras e, ainda, lembranças colecionáveis. 

Preparamos um passo a passo neste e-mail com tudo o que você precisa para 
se juntar a nossa incrível aldeia e viver as melhores experiências de leitura! 

 

1) Informe seus dados pessoais em nossa página de cadastro 

Acesse a página de cadastro. Após preenchê-lo, clique em "Ir para o pagamento". 

2) Informe os dados para pagamento 

Na página de pagamento, informe os dados do seu cartão de crédito. Essas 
informações são processadas pela empresa de pagamentos Vindi. 

3) Receba o livro em casa - recheado de surpresas 

A partir de fevereiro, você vai receber em casa o kit Clube de Leitores de A 
Taba. Os kits serão enviados nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e 
dezembro. 

 

Pronto para iniciar esta incrível jornada? Embarque com a gente e viva 
experiências de leitura fantásticas! 

 

 

https://materiais.ataba.com.br/a-taba-na-escola-magno-magico-de-oz?utm_campaign=na_escola_instrucoes_para_assinatura_da_taba_na_escola&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

