
   
 
 
 
 

Parte A 
ALUNOS VETERANOS (trazer somente a parte A) 
(Todos esses itens devem ser etiquetados) 

 
1 revista com gravuras (para recortar) 
2 pacotes de lenços umedecidos  
1 pacote de sacos zipados para colocar roupas 
molhadas TAM A4 
1 baldinho de areia com pazinha e forminhas 
1 avental até o joelho em tecido verde ou uma 
camiseta velha de adulto  
1 mochila com 1 troca de roupa e chinelo ou sandália 
(todos os itens com nome marcado)    
1 caixa de giz de cera, jumbo com 12 cores   
1 caixa de lápis de cor triangular gigante (12 cores) 
com apontador 
1 maleta novaonda ofício 380x280x45mm Vermelha 

1 pacote de papel A3 (100 folhas) gramat. 120g 
1 estojo de pincel atômico 850 (12 cores)  
 1 foto da criança 3X4 (recente) 
2 lápis pretos, nº2, jumbo triangular  
1 pacote de massa de EVA de 250 gramas (qualquer 
cor) e uma vasilha com tampa para guardá-la.  
1 garrafinha de água – com nome (trazer diariamente 
cheia) 
1 pandeiro – com nome marcado 
1 chocalho - com nome marcado 
1 tesoura, modelo tradicional, sem ponta, de boa 
qualidade (com nome gravado). Observem o lugar de 
encaixe do dedo. A figura abaixo é a opção correta. 
Aluno canhoto trazer tesoura adequada.

 
 

PARTE B 

ALUNOS NOVATOS - Deverão trazer a parte A e B 
 
1 Revista com gravura para recortar 
1 Gibi 
2 sacolinhas de plástico grosso (Tam. 30x35) - Vermelha (coloque em um plástico transparente e a etiqueta com o 
nome do lado de fora). 
2 Tubos de cola branca 90grs. 
1 estojo de tinta Confetti 15 ml (6 unidades) 
1 Kit (2 brinquedos pedagógicos -  1kit bichinhos da fazenda, ou zoológico e 1 boneca ou 1 carrinho) 
5 folhas de papel mágico TAM A4 
4 folhas de etiquetas A4 (288,5mm X 2,00mm) 
 
 

PROJETO BAÚ LITERÁRIO 
 

No início das aulas a professora solicitará um livro de história e marcará o prazo para a entrega. O título será 
selecionado pela equipe pedagógica. 
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