
INSTITUTO PRESBITERIANO GAMMON – UNIDADE GUANHÃES 

 

  

 

 

 

 

Parte A  

 (todos os itens abaixo devem ser etiquetados com nome da criança) 

 

1 avental ou camiseta até o joelho  

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

verde (para agenda)  

3 cadernos grandes, brochura, capa dura, sem pauta, 

96 folhas para (PARA CASA, ATIV. AULA E INGLÊS) 

2 lápis pretos, TRIANGULAR  

2 vidros de cola branca 90g; 

2 borrachas brancas macias  

1 estojo de tecido com 2 divisórias para guardar os 

lápis e os lápis de cor 

1 apontador com depósito para lápis JUMBO  

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

1 estojo de pincel atômico 850 (12 cores) jumbo 

(mantê-los na embalagem original identificados)  

1 tesoura, modelo tradicional, sem ponta, de boa 
qualidade (com nome gravado). Aluno canhoto trazer 
tesoura adequada.  
1 pincel chato n° 12 
2 caixas de massa de modelar base de amido 12 cores 
1 pasta catálogo com 50 plásticos  

3 cartelas de adesivos pequenos e variados  

1 garrafinha de água (trazer diariamente) 

2 brinquedos pedagógicos - 1kit bichinhos da 
fazenda, ou zoológico e 1 boneca ou 1carrinho 
2 espirais (18mm para encadernação) 

 
Parte B 

10 pratos de papelão n° 5 (para técnica de artes) 

1 placa de EVA estampado 

1 placa de EVA lisa  

1 rolo de fita adesiva transparente 

1 rolo de fita crepe 

1 folha de papel contact 

1 rolo de fita dupla face  

1 tinta guache 250 ml  

20 gramas de miçangas (tam. grande)   

1 folha de papel Kraft 

1 revista com gravuras (para recortar) 

1 pacote de lantejoulas grandes 

1 tela de pintura (30cm X 20cm) 

 

 

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 PARTE A E B  

TODOS OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES EM UMA 

SACOLA GRANDE COM NOME. 

Dia: 28/01/2022 

Horário: 13h às 17h 

Local: Sala de aula da sua criança 

 

 

Primeira reunião de pais novatos 

Dia: A ser definido  

Horário:                          

Local: Sala de aula da sua criança  

 

 

 

Observações: 

 

•Outros materiais didáticos ou paradidáticos poderão 

ser solicitados durante o ano letivo, conforme a 

necessidade dos projetos a serem desenvolvidos.   

 

•Não estão incluídas no material as lembranças das 

datas especiais. 

 

•O uso do uniforme é obrigatório. Gentileza 

identificar as peças com nome para evitar perda.         
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