 MATERIAL DIDÁTICO:
Projeto Descobrincar – 4 anos
Edições Nathan
A compra do livro é diretamente no site:
WWW.BARSASHOP.COM.BR

 01 livro paradidático adequado à faixa etária
que aborde um dos seguintes aspectos:
valores, cores, formas, números, vogais,
animais, etc.
 01 caixa plástica (tipo “Tupperware”)
medindo aproximadamente 30 cm de
comprimento, 15 cm de largura e 10 cm de
altura.
 01 pote de alfabeto móvel
 01 estojo com 02 repartições.
 01 jogo pedagógico adequado à faixa etária
(quebra-cabeça com 24 peças)
 01 Caixa de giz de cera 12 cores, grosso e
curto (colocar nome em cada unidade).
 01 Caixa de lápis de cor 24 cores Faber Castell
(colocar nome em cada unidade) + apontador
com depósito.
 01 pasta plástica com elástico (fina).
 20 Sacos plásticos ofício (grosso).
 05 lápis grafite nº02
 03 borrachas branca, macia e com capa
protetora.
 01 caneta de retroprojetor (qualquer cor)
 01 avental (para aula de artes)
 01 Pincel n° 14(chato)
 01 tesoura sem ponta.
 01 lixa d’água grossa (nº60).
 01 estojo aquarela “Faber Castell”.
 05 tubos de cola líquida 90g.
 06 tubos de cola bastão 20g “Pritt ou Radex”.
 01 caixa de cola glitter com 6 cores –
“Acrilex”.
 03 Potes de massinha soft com 500g Acrilex”.






































02 rolos de durex colorido.
01 rolo de fita crepe (grosso).
05 folhas de papel Kraft (pardo).
02 pacotes de papel Opline A4 - branco - 120g
01 pacote de sulfite A4 com 500 folhas.
02 folhas de papel seda (prata e dourado).
03 folhas de Collor Set (fantasia)
01 bloco Coleção Eco Cores Novaprint Textura
Visual 7 cores 180g/m² com 36 fls.
02 folhas de papel cartão 240g/m² (cores variadas).
03 rolinhos de papel crepom liso (cores variadas).
02 blocos criativo (Romitec) 32 fls. 120 g em 8
cores
01 metro de “Contact” transparente.
01 pacote de palito de sorvete colorido.
01 pacote de palito de churrasco
01 caixa de palito de dente
01 caixa de fósforos.
10 botões de roupa (grande e colorido).
01 Pacote EVA tamanho ofício (colorido).
03 potes de glitter.
03 potes de lantejoulas.
01 rolo de fita cetim com 1 cm de largura.
01 rolo de fita cetim com 2 com de largura
03 pares de olhinhos “que mexem” (para
artesanato) n°09.
01 Kit higiênico (estojo com toalhinha de mão,
escova e creme dental).
01 toalhinha de tecido (trazer diariamente dentro
da lancheira).
02 pacotes de lenços umedecidos (grosso).
01 sabonete líquido.
02 rolos de papel toalha.
01 caixas de lenço de papel.
02 fitas metaloides (cores diferentes)
01 fitilho qualquer cor
01 rolo de sacos para freezer 3 kg
01 pacote de plástico zip lock
01 foto 3x4

01 Caixa de pintura a dedo com 6 cores “Acrilex”.
01 Caixa de tinta plástica com 6 cores “Acrilex”.

 01 rolo de durex grosso e transparente.
* O MATERIAL DIDÁTICO SERÁ VENDIDO PELA PRÓPIA EDITORA NATHAN NO SITE: www.barsashop.com.br
 OS MATERIAIS DESTA LISTA FICARÃO NO COLÉGIO.
 OS MATERIAIS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER REPOSTOS DURANTE O ANO, À MEDIDA QUE TERMINAREM.
 TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NO DIA 15/01/2018 COM O NOME E TURMA DO ALUNO (A)
LIVROS E CADERNOS ENCAPADOS COM CONTACT.
 INÍCIO DAS AULAS: 29/01/2018.
 PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS: DIA 03/02/2018 ÀS 10h.

