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MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
GRUPO III - “TATU BOLA”

Documentos necessários: cópia do cartão de vacinação da criança. Atualização da ficha de saúde.

Observação: verificar o prazo de validade dos materiais didático-pedagógicos adquiridos.

Qtd. Item

08
unidades

Escovas dentais infantis.

Observação: Escovas de cabeça pequena, cerdas macias e arredondadas, cabo reto, sem
formato de bichinho. Deverão estar identificadas com o nome da criança.

02 caixas Lenços de papel - caixas com 50 unidades.

02 frascos Shampoo Infantil - frascos de 350ml.

01 frasco Condicionador Infantil.

03 unidades Creme dental sem flúor.

01 frasco Protetor Solar.

01 frasco Repelente Infantil.

03 frascos Sabonete Líquido Infantil.

01 caixa Máscara Descartável Infantil - 50 unidades.

01 kg
Saco Plástico para Congelamento - 25 cm x 35 cm.

Observação: com capacidade para 02 kilos.

01 unidade Bola de Vôlei ou Basquete.

Observação: bola infantil, de preferência um modelo mais leve.

01 unidade Peteca.

Observação: peteca infantil, de preferência um modelo mais leve.

01 unidade Jogo de Quebra-Cabeça com até 24 peças.

Observação: o jogo deverá ser adequado para a faixa etária do agrupamento.

01 unidade Jogo de encaixe ou de montar que contenha peças grandes.

01 unidade Livro Infantil.

Observação: o livro deve ser adequado à faixa etária do agrupamento. Recomendamos
verificar a lista de sugestões de livros.

04 unidades Revistas de história em quadrinhos (gibis).

01 unidade Instrumento musical de percussão.

Observação: pandeiro, caxixi, tambor ou chocalho.
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06 pacotes Massinha de modelar tipo Soft.

Observação: evitar comprar a da marca Aplicar, pois a massinha não fica
homogênea e esfarela.

01 pacote Balão tipo bexiga.

02 unidades Telas para pintura - 30cmx40cm.

02 unidades Pincéis nº 14, 18 ou 20.

01 unidade Rolinho de espuma para pintura - 5 cm.

02 frascos Tinta guache - frascos de 250 ml.

Observação: escolher as cores rosa e azul.

01 caixa Giz de cera - espessura do lápis médio ou jumbo.

01 caixa Giz pastel - espessura do lápis médio.

01 caixa Giz carvão.

02 unidades Apontadores de lápis.

02 estojos Canetinhas tipo Pilot ponta grossa.

01 kg Argila Vermelha.

02 frascos Cola branca - frascos de 40ml.

04 metros TNT.

01 bloco Papel Creative.

03 folhas Papel cartão - cor a escolher.

02 folhas Papel camurça - cor a escolher.

02 folhas Papel crepon - cor a escolher.

02 unidades Lápis de escrever preto.

04 folhas Papel laminado.

01 resma Papel A3.

01 unidade Espaguete de natação.

Observações:

I. Aceitamos doações de revistas e livros infantis, brinquedos pedagógicos, pente, escova de
cabelo e chapéu, roupas e sapatos usados, fantasias infantis e adultas, sacolas de pano,
lençóis, edredons, colchas de retalho e almofadas;

II. Os materiais serão entregues no DEI/CEPAE a partir do dia 25 de Maio de 2022 no formato
escalonado, de forma que cada agrupamento terá uma data específica para entregá-los. Em
breve divulgaremos a organização de datas e os respectivos agrupamentos.


