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A Viverde incentiva o consumo consciente e sugere que os materiais já 
utilizados, mas que em bom estado, sejam reaproveitados. 

 

Qtd. PARTE A - USO INDIVIDUAL 
1 pasta polionda VERDE pequena (2cm) 
1 pasta polionda ofício fina, com elástico – VERDE 
1 caderno capa dura VERDE pequeno – 48 folhas 
1 caderno capa dura de desenho, grande – 96 folhas 
1 lupa 
1 dado 
1 caixa de giz de cera grande – 12 cores 
1 caixa de lápis de cor grande – 12 cores 
1 estojo de aquarela  
1 caixa de giz pastel 
1  estojo de zíper com 3 divisórias  
1  estojo de zíper para as canetas hidrocor 
2 lápis nº 2 grafite 
1 borrachas grandes e macias 
1 apontador 
1 caneta retroprojetor PRETA 
1 jogo de hidrocor JUMBO 
1  tesoura escolar 

1 
pote de plástico para armazenar a massa de modelar (Medida aproximada 
de 20x5cm) 

1 pacote de massa de modelar ACRILEX – COLORIDA – 12 cores  
1 tubo de cola bastão (PRITT) – 30g 
1  pincel TIGRE ref. 266, nº 16 ou LEO E LEO ref. 121, nº 16 

1m tecido algodão cru 
1m tecido estampado 
1 saco ziplock tamanho médio    
1 capa de cadeira – VIVERDE 
1  sacolinha de higiene – VIVERDE 
1 toalha de mão  
1 creme dental 
1 escova de cabelo ou pente 
1 sabonete líquido 
1 squeeze, copo ou caneca 
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LIVROS DIDÁTICOS 
01 kit de livros UNOi para o Pré I 

LIVRO PARADIDÁTICOS DE LITERATURA 
TÍTULO AUTOR EDITORA 

Um amor de família  Ziraldo Alves Pinto Melhoramentos 
The very hungry caterpilar Eric Carle - 


