MATERIAIS OQE
1- Materiais de papelaria
-7 massas de modelar: 2 brancas, 3 marrons, 1 preta e 1 laranja (potes de sorvete)
-1 caixa de massa de modelar Maripel (dentro do pote vermelho)
-1 massa de modelar Maripel misturada
-1 estojo múltiplo (12 cores de aquarela/ lápis preto/ 5 canetinhas/6 giz de cera)
-1 durex grande
-1 durex pequeno
-6 borrachas (dentro de um copo plástico)
-1 apontador
-11 colas líquidas
-1 cola em bastão Pritt
-11 tesouras
-25 lápis pretos nº 2
-2 canetas piloto
-2 réguas pequenas de letrinhas
-2 réguas de 30 cm, 1 régua de 15 cm e 1 régua de 20 cm
-1 caneta esferográfica
-8 lapiseiras
-43 canetinhas hidrográficas avulsas (em um saco plástico)
-24 canetinhas Happy Time
-Saco plástico com giz de cera avulsos
-1 caixa de giz de cera vermelho Faber-Castell
-1 caixa de lápis de cor Star Wars (24 lápis)
-1 caixa de madeira com lápis de cor variados
-1 saco plástico branco com lápis de cor variados
-1 pote com giz de lousa branco
-1 caixa de giz de lousa colorido Calac
-1 apagador de lousa
-1 super estojo com 1 régua/ 1 tesoura/ 1 lente (lupa)/ 1 caixa com clips (2)/ 1 durex/ 1 apontador
-15 copinhos plásticos 250 mL
-Moldes para massa de modelar - em uma caixa colorida

-Moldes para massa de modelar: faça seu personagem - em um saco de pano
-1 relógio de palhaço para massinha de modelar
-Folhas de sulfite avulsas em pilha
-2 cadernos de desenho Cartografia
-1 caderninho Brasilidade

2- Jogos diversos e de sorte
-Loto colorido
-Resta Um
-Jogo Acha e Descarta
-Roleta
-Can-can cartas
-Uno
-Senha

3- Sequências lógicas, encaixes e memória
-2 jogos Brincando de Engenheiro
-Multi-jogo da memória
-Jogo de memória em caixinha de madeira
-Jogo de atenção e memória - figuras geométricas
-Sequências Lógicas
-Quebra-cabeças Arca de Noé 30 peças (4 anos)
-Quebra-cabeças O Cachorro
-1 caixa Baby Puzzle - 8 quebra-cabeças: 4, 6, 9 e 12 peças (2 a 4 anos)
-Puzzle progressivo Turma da Mônica 16, 25 e 49 peças (4 anos)
-Puzzle Heroes 60 peças
-Puzzle Heroes 150 peças
-Puzzle Grandes Amigos (animais) 100 peças
-Quebra-cabeças Pocahontas 30 peças (4 anos)
-Quebra-cabeças Mickey e turma 60 peças (4 anos)
-Encaixe de números (3 anos)
-Jogo Cilada
-Blocos educativos
-2 pranchas de madeira para encaixe - animais (para crianças pequenas)
-Mini Lego colorido de peças pequenas - em um saco plástico

-2 sacos transparentes de Lego colorido (peças grandes)
-1 pote azul de Lego colorido (peças grandes)
-12 potes para empilhar e brincar com água e areia
-1 prancha/livro animais (para crianças pequenas)
-1 ábaco

4- Jogos de Caixa Grande
-Rummikub (8 anos)
-Cara a Cara (6 anos)
-Clube Grow (diversos jogos de tabuleiro)
-Quebra-Gelo (3 anos)
-Macacos Malucos
-Aventura Ciência - Descobrindo os mistérios da física (8 anos)
-Kit de Mágicas (16 mágicas - 8 anos)

5- Material dourado
-Material dourado

6- Letras
-2 jogos B+A=BA
-Psico Avaliação Psico Comunicação
-Jogo do Pato (6 anos)
-Diga Logo
-Loto Leitura (5 a 8 anos)
-Memória sílabas (6 anos)
-Na Ponta da Língua (10 anos)
-Top Letras

7- Jogos de caixa grande
-Conhecendo a Bíblia (7 anos)
-Perfil Júnior
-Floresta Encantada (6 anos)
-Conhecendo Meu Corpo - A Viagem do Hambúrguer (7 anos)
-Caixa de Mágicas
-1 pote de letras

8- Jogos diversos - clássicos
-1 pega-varetas
-Central de Jogos
-3 dados (em uma caixinha)
-1 dominó
-1 dominó - figuras e palavras
-1 dominó com peças grandes para crianças - formas geométricas (caixa de madeira)
-1 dominó de tabuada
-2 futebol de botão
-1 dama e dama com trilhos
-2 xadrez

9- Baralhos
-1 baralho comum
-4 baralhos de carros/avião/caminhão
-1 caixa com dois baralhos
-4 baralhos de times de futebol
-Start mini games - batalha de palavras

10- Instrumentos musicais e carrinhos
-1 chocalho
-1 flauta doce
-1 gaita
-1 binóculo
-1 “tambor”
-14 carrinhos pequenos - pote azul
-2 carrinhos médios - pote azul
-6 carrinhos grandes
- 1 moto

11- Bonecos, acessórios, roupas e fantoches
-Roupinhas: 4 vestidos/ 4 saias/ 2 blusas femininas/ 3 blusas masculinas/ 2 echarpes/ 2
bermudas masculinas/ 1 maiô/ 1 calcinha/ 1 casacão preto/ 1 roupa social masculina/ 1 top
-Acessórios: 1 par de sapatos masculino/ 2 bolsinhas/ 2 perucas/ 1 bronzeador/ 1 caixinha de
presente/ 1 par de sapatos feminino

-Bonecos: -3 Barbies/ 3 bonecos homens (tipo Ken) - saco plástico
-1 Popeye/ 1 Brutus/ 1 Olívia Palito - saco plástico
-1 família negra de pano (7 bonecos)/ 1 família branca de pano (8 bonecos) - em sacos plásticos
-Bonecos de personagens (ursinhos carinhosos, heróis, McDonald’s, Os Incríveis, Shrek,
Anjinho da Turma da Mônica, etc) - em um saco amarelo
-Bonecos variados - pote branco sem tampa e com tampa vermelha
-1 coração vermelho de espuma - saco plástico
-2 dinossauros, 3 bonecos que viram carro/nave - saco plástico
-Kit com bonecos variados - estojo amarelo
-2 soldados + acessórios - saco plástico
-Animais coloridos e árvores - saco plástico
-Fantoches: -5 bichos (1 cavalo/ 1 jacaré/ 1 urso/ 1 galo/ 1 indefinido)
-4 humanos (2 homens e 2 mulheres)

12- Kits e outros
-Kits produtos (alimentação/limpeza)
-Kit ferramentas
-Kit cozinha
-Telefone Nubia Phone
-Celular do Bebê
-1 kit banheiro Barbie
-1 kit cozinha/pia Barbie
-1 kit cozinha/fogão Barbie
-3 engradados de Coca Cola mini - 2 completos e 1 com 4 garrafas
-2 bolas macias com sino interno
-Kit para montar aeromodelo
-Kit ferramentas (vários tipos de ferramentas em uma sacola laranja)

13- Parte de baixo do armário maior
-43 livros, 35 revistas e 32 gibis

14- Parte de baixo do armário maior
-Compre Bem - Turma da Mônica (7 anos)
-Banco Imobiliário

-2 jogos Polyopticon
-Pizzaria Maluca
-Castelo do Terror

15- Balde preto
-4 espadas
-1 bola azul de plástico

16- Pastas arquivo azul (material de reposição)
-1 caixa de giz de cera Acrilex
-1 caixa de lápis de cor Faber Castell com 8 unidades
-2 caixas de lápis de cor Star Wars com 24 unidades
-1 caixa de lápis de cor Lambra com 11 unidades

