
  

 

 

 

 

Parte A  

 (todos os itens abaixo devem ser etiquetados) 

 

1 revistas com gravuras (para recortar) 

1 gibi 

1 avental até o joelho em tecido verde  

1 dúzia de pregador de roupa (madeira)  

1 caderno grande, brochura, capa dura, 48 folhas, 

verde (para agenda)  

1 caderno grande, brochura, capa dura, sem pauta, 

80 folhas para PARA CASA  

2 lápis, pretos, triangular nº 2 B  

2 lápis, pretos, JUMBO  

3 vidros de cola branca 90g; 

3 borrachas brancas macias  

2 estojos de tecido com 2 divisórias para guardar 

borracha, canetinhas, lápis e lápis de cor 

1 apontador com depósito para lápis JUMBO  

1 caixa de lápis de cor Jumbo, 12 cores, triangular  

1 caixa de giz de cera, grande, triangular com 12 

cores   

1 estojo de pincel atômico 850 (12 cores) jumbo 

1 tesoura, modelo tradicional, sem ponta, de boa 
qualidade (com nome gravado). Observem o lugar de 
encaixe do dedo. A fig. com a seta é a opção correta. 
Aluno canhoto trazer tesoura adequada.  

1 pasta plástica verde, com elástico (34 x 25 cm); 

5,5cm  

2 sacolinhas de plástico grosso e verde (Tam. 30x35) 

(coloque em um plástico transparente e a etiqueta 

com o nome do lado de fora) 

1 maleta com alça – Novaonda – verde 

4 folhas de etiqueta A4 medida 288,5mm x 2,00mm 
3 cartelas de adesivos pequenos e variados  

1 estojo de tinta Confetti 15 ml c/6 unidades                                   

1 garrafinha de água (trazer diariamente) 

1 massas de EVA – 250 gramas e 1 vasilha para 

guardar.  

1 pandeiro – com nome marcado 
1 chocalho - com nome marcado 
1 gaita infantil - com nome marcado 
2 brinquedos pedagógicos -  1kit bichinhos da 
fazenda, ou zoológico e 1 boneca ou 1carrinho 

 
Parte B 

1 pacote com 50 olhos – tamanho 12mm 

1 pacote de papel A4 com 500 fls.  (Branco) 

1 pct. de papel dobra-cor -   tam. A4 – (50 fls.) 

10 pratos de papelão nº1 (para técnica de artes) 

1 pacote de balão (50 unid.) Liso, colorido tam.65                     

5 folhas de papel mágico TAM A4 

1 pacotinho de contas ou tererê  

2 tintas de tecido acripuff 37ml (rosa e amarela) 

4 folhas de papel Kraft 

1 ecotela 30x40 

 

PROJETO BAÚ LITERÁRIO 

Na primeira semana de aula a professora solicitará um livro de história e marcará o prazo para a entrega. O título 

será selecionado pela equipe pedagógica.  

 

 

ENTREGA DOS MATERIAIS (data reservada para a Educação Infantil) 

Dia: 20 de janeiro – PARTE B 
Horário: 13h às 16h30min                                 

 Local: Sala de vídeo – anexo ao G1 

 

Dia: 04 de fevereiro -  PARTE A -  TODOS OS ITENS DEVEM ESTAR ETIQUETADOS E EM UMA SACOLA GRANDE. 

Horário: 18h30min (na 1ª reunião de pais)                         

 Local: na sala de aula do seu/sua filho (a). 
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