
 QTD  COR P  QTD P

01 Unidade Apontador com suporte para lápis triangular *reposição estojo* - 01 --- Boneca ou boneco ou carrinho

01 Unidade Borracha branca *reposição estojo* - 01 --- Estojo para Lápis

01 Caixa Cola colorida (com 6 cores) - 01 --- Jogo de encaixe de plástico (adequado para a idade)

01 Tubo Cola para isopor (90g) - 01 --- Jogo pedagógico em madeira (adequado para a idade), sugestões:

01 Tubo Cola gel frasco ergonômico (63g) *reposição estojo* -

01 Caixa Ecogiz bicolor madeira (caixa cm 12 cores) *reposição estojo* -

01 Folha Folha de cartolina guache Vermelha 01 --- Kit de panelinhas ou kit de bichinhos de borracha.

80 Folha Folha de Papel A3 (tamanho 297mm X 420mm) (120 g/m2) - 02 --- Livros Paradidáticos (adequados à faixa etária), 

01 Folha Folha de Papel 40kg (tamanho industrial 66cm X 96cm) Marrom sugestões de autores/livros/coleções:

01 Folha Folha laminada - ·   Coleção Gato e Rato – autores: Mary França e Eliardo França

01 Caixa Hidrocor 850 (com 12 cores) *reposição estojo* - ·   A Bruxa Fofim – Sílvia Orthof

01 Caixa Lápis de cor  (triangular) (caixa com 12 cores) *reposição estojo* - ·   Manual de Boa Maneiras – Sílvia Orthof

05 Unidade Lápis grafite (triangular) (fino) *reposição estojo* - ·   Fada Fofa, Onça-Fada – Sílvia Orthof

02 Pote Massa de modelar  SOFT (150g) - ·   Currupaco, paco e tal, quero ir pra Portugal! – Sílvia Orthof

01 Pacote Papel Criativo A4 Colorido ·   Sapo Ivan e o bolo – Henfil

02 --- Pastas classificadoras com ferragem (cor azul) - ·   A Paca foi buscar água – Hebe Coimbra

01 Caixa Tinta guache (com 6 cores) - ·   Livros da autora Mariane Bígio (adequados à faixa etária)

·   Livros da autora Rosângela Lima (adequados à faixa etária)

01 Unidade Pincel chato nº16

01 --- Tesoura sem ponta (pequena)

3. O Material deverá ser entregue e conferido com a presença do responsável e da professora da sala nos dias informados pela secretaria da escola.

MATERIAL ENTREGUE EM :                /                    /                    -  CONFERIDO POR:

MATERIAL COMPLETO:  (      )  SIM          (      )  NÃO

CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO ALUNO(A): 

INFORMAÇÕES: 3446-5251

ESPECIFICAÇÕES

Observações:

1. Todo o material deve ser marcado com caneta permanente, constando o primeiro e o último nome da criança.

2. Pedimos que sejam seguidas todas as especificações solicitadas na lista de material. Embora não possamos indicar marcas e  produtos, temos constatado que algumas delas, muita vezes, causam desperdício, 

comprometem a  segurança dos  alunos e a qualidade do trabalho  pedagógico. Solicitamos que fiquem  atentos a  esses aspectos no momento da aquisição do material. 

ESPECIFICAÇÕES

Alfabeto móvel / Dominó de letras ou números / Jogo da memória / 

Quebra cabeça com 12/24/36 peças / Jogos de tabuleiro (dama ou trilha)
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