
 

  

 

  
 

Planilha Registro de Recebimento de Doações de Material Escolar -2020 

1 
Nome: Anônimo CPF:  Data 
Descrição: 4 cadernos (pequenos com 96 folhas cada), caixa de lápis de cor (com 12), caneta 
azul (02) e vermelha, lápis de grafite (04), borracha e apontador.  

10/01 

2 

Nome: Anônimo  CPF: 10/01 
Descrição: 07 cadernos de 96 folhas cada (03 pequenos, 03 grandes, 01 de desenho), duas 
caixas de lápis de cor (com 12 cada), canetinhas coloridas (03), lápis de grafite (04), borracha 
(02) e cola (02). 

 

3 
Nome: Luis Mortari  CPF:  10/01 

Descrição: 08 cadernos grandes usados, 01 agenda usada e 29 livros didáticos  

4 

Nome: Sheila Michetti  CPF:  10/01 
Descrição: 04 cadernos (02 grandes - 200 folhas e 02 pequenos - 96 folhas), 02 estojos, 06 
canetas, 02 réguas, 02 tesouras, 02 colas, 02 caixas de lápis de cor com 12 + borracha, 
apontador e 02 lápis de grafite, 02 caixas de canetinha hidrocor com 12,  02 caixas de 
massinha com 12 e 02 pastinhas.  

 

5 
Nome: Ravine  CPF: 019.203.990-38 13/01 
Descrição: Estojo com 09 canetas (01 preta e 08 coloridas), 02 lápis e uma cola bastão  

6 

Nome: Walter Escarlate  CPF: 025.305.702-87 13/01 
Descrição: 03 cadernos pequenos de 96 folhas, 04 pacotes de papel sulfite (100 folhas cada), 
07 livrinhos didáticos, 01 caixa de canetinha hidrocor com 12, 16 canetas, 13 lápis de grafite, 
06 apontadores, 02 borrachas, 01 cola bastão, 04 marcadores de texto, 01 lupa, 17 pincéis, 
02 corretivos, 01 caixinha de tinta guache com 6 cores), 01 saco com canetinhas diversas.  

 

7 
Nome: Rosane Melo da Costa CPF:521.131.919-20 13/01 
Descrição: 02 caixas de lápis de cor com 12, lápis de grafite (09), caneta azul (03), régua (02), 
borracha (02), 03 cadernos grandes (200 folhas cada).  

 

8 
Nome: Renata de Oliveira Pinho Nagel CPF: 072.947.019-97  
Descrição: 09 cadernos de 96 folhas cada (05 grandes e 04 pequenos), 03 cadernos grandes 
de 200 folhas cada, 05 pastinhas, 250 folhas pautadas.  

 

9 
Nome: Bruna Tassi CPF:   
Descrição: 05 mochilas, 05 estojos, 04 kits de estojo com lápis, borracha e apontador.  

10 Nome: Karina Yukimi Oikawa CPF: 011.121.870-57  
 Descrição: 01 estojo, 16 pastinhas, 04  cadernos pequenos e 03 cadernos grandes de 96 

folhas cada, 04 cadernos grandes de 200 folhas cada, 01 fichário, 06 canetas, 02 
borrachinhas, 02 colas, 02 tesouras,02 fitas, 01 furador, 01 saquinho com clips, 01 
compasso, 01 carteira,01 saquinho com canetinhas hidrocor e marca texto, grampos de 
grampeador, 01 bloquinho de papel e post its.  

 

11 Nome: Maria José Eder CPF:   065.696.509-63  
 Descrição: 08 réguas, 02 cadernos pequenos de 96 folhas, 01 de 46 folhas, 06 borrachas, 05 

lápis de grafite. 
 

12 Nome:Anônimo CPF:  



 Descrição: 03 cadernos pequenos de 96 folhas cada, 80 livrinhos (gibis e revistinhas)   
13 Nome: Paulo Márcio dos Santos CPF: 305.869.099-15  
 Descrição: 02 cadernos (96 folhas e 160 folhas), 100 folhas A4, 03 canetas e 05 lápis de 

grafite.  
 

14 Nome: Marco  CPF: 399.494.781-20  
 Descrição: 05 estojos   
15 Nome: Fabiola  CPF: 022.295.929-04  
 Descrição: 08 cadernos grandes, 01 mochila, 03 estojos, 03 apontadores, 01 saquinho de giz 

de cera, 01 caixinha com 12 lápis de cor pequenos, 01 estojo de lápis de cor, 01 carimbo, 04 
canetinhas coloridas, 05 borrachas, 01 tesoura, 03 canetas azuis e 01 pastinha.  

 

16 Nome: Vania CPF:  
 Descrição: 04 cadernos grandes, 03 cadernos pequenos, 01 cadernos de música, 52 canetas 

hidrocor, 01 pasta, 01 bloquinho, 01 caixa com cola colorida (com 06 cores), 03 lapiseiras, 08 
canetas, 01 marcador de texto, 08 borrachas, 01 carimbo, 01 corretivo, 10 lápis de cor e 24 
lápis de grafite.  

 

17 Nome: Valdenir - SMDU  CPF:  

 Descrição: 200 folhas A4, 02 caixas de lápis de cor (com 24 cores cada), 10 lápis de grafite, 
06 canetas, 04 cadernos de 10 matérias cada, 01 de 15 matérias e 02 de 01 matéria. 

 

18 Nome: Franciele  CPF: 089.876.759-08  
 Descrição: 03 cadernos grandes de 200 folhas cada.   
19 Nome: Maria Fontora  CPF: 563.099.020-90  
 Descrição: 05 cadernos grandes de 200 folhas cada.  
20 Nome: Lindaura Cabral Assis  CPF: 135.674.625-04  
 Descrição: 02 cadernos grandes, 01 pacote com folhas A4, caixa de lápis de cor com 12 

unidades e 01 tesoura.  
 

21 Nome: Tharcilla Bayer CPF:  
 Descrição: Uma caixinha de giz de cera, um pote com lápis de cor, um pote com giz para 

quadro verde e 01 marcador de texto. 
 

22 Nome: Ana Maria Martins Chaves  CPF: 000.046.479-12  
 Descrição: 06 réguas, 12 canetas, 12 lápis de grafite, 18 borrachas, 12 cadernos pequenos 

de 96 folhas cada, 03 blocos de folha A4 com 100 folhas cada e 03 cadernos grandes com 
200 folhas cada.  

 

23 Nome: Talissa  CPF: 097.055.929-18  
 Descrição: 05 réguas, 01 tesoura, 01 compasso, 03 cadernos, 01 bloco de folhas, 01 pincel, 

03 lápis de grafite e 17 lápis de cores.  
 

24 Nome: Camila  CPF: 016.449.590-89  

 Descrição: 05 escovas de dente e 05 pastas de dente   
25 Nome: Maria Aparecida Ribeiro CPF: 029.810.309-57  
 Descrição: 03 mochilas  
26 Nome: Ana Lucia Algorico Vasconcellos  CPF: 656.396.009-00  
 Descrição: 10 escovas de dente, 10 pastas de dente, 10 toalhinhas, 10 estojos, 10 réguas, 10 

cadernos de 10 matérias, 10 tesouras, 10 caixinhas de tinta guache com 06, 10 caixinhas de 
massinha com 06 cores, 10 colas, 10 lápis de escrever, 10 canetas, 10 borrachas, 10 
caixinhas de lápis de cor com 12, 10 caixinhas de giz de cera com 12 cores e 10 cadernos 
pequenos com 96 folhas.  

 

27 Nome: Mariana da Fazenda CPF: 005.116.559-75  
 Descrição: 04 estojos, 04 canetas, 04 lápis de grafite, 04 colas, 04 réguas, 04 borrachas, 04 

apontadores, 04 cadernos pequenos de 96 folhas cada e 04 colas. 
 

28 Nome: Paulo Renato Machado CPF: 022.250.300-90  



 Descrição: 16 cadernos grandes, 11 cadernos pequenos, 02 caixas de lápis de cor com 12 
cada, 01 caixa de giz de cera com 12, 01 caixa com 06 lápis de grafite e 01 apontador.  

 

29 Nome: Rosalia Maria Barbosa dos Santos CPF: 585.646.919-49  
 Descrição: 03 réguas, 03 cadernos pequenos de 96 folhas, 03 blocos de folha A4 com 100 

cada, 02 caixas de lápis de cor com 12 cada, duas de canetinha hidrocor com 12 cada, 03 de 
giz de cera com 12 cada, 03 colas, 12 lápis de grafite, 03 apontadores, 03 tesouras, 02 
marcadores permanentes, 05 borrachas, 10 canetas azuis.  

 

30 Nome: Giovana de Souza  CPF: 774.162.609-49  
 Descrição: 04 cadernos pequenos de 96 folhas cada, 01 estojo, 01 apontador, 01 borracha, 

02 lápis de grafite, 02 canetas, 01 lapiseira, 02 canetinhas hidrocor, 20 lápis de cores, 01 
pastinha e 02 caixas de lápis de cor com 12.  

 

31 Nome: Ana Beatriz CPF: 487.595.348-85  
 Descrição: 01 cadernos pequeno de 96 folhas, 04 marcadores de texto, 01 borracha, 01 

apontador, 03 colas, 1 estojo, 06 canetas, 06 canetas coloridas, 14 lápis de grafite, 1 régua, 
01 tesoura, 02 caixinhas de giz de cera com 6 unidades e 02 caixinhas de lápis de cor com 12 
unidades. 

 

32 Nome: Julia Teresa Bruch  CPF: 069.130.469-60  
 Descrição: 03 mochilas   
33 Nome: Celina Silveira Medeiros CPF: 048.687.459-13  
 Descrição: 2 folhas e EVA, 03 cadernos, 02 régua, 13 bloquinhos de folhas para anotações, 

02 estojos, 02 apontadores, 01 canetão, post-its,01 cola, 01 tesoura, 01 corretivo, 03 
borrachadas, 07 lápis de grafite, 03 canetas azuis e um livro de tabuada. 

 

34 Nome: Maristela  CPF: 415.176.879-34  
 Descrição: 08 cartolinas, 02 cadernos de 10 matérias, 04 pastinhas, 02 kits com caixa de 

lápis de cor (12 cores), 04 lápis de grafite, 01 borracha, 01 apontador, 01 tesoura e 01 cola, 
04 cadernos pequenos de 96 folhas cada, 02 caixinhas de tinta guache com 06 cores, 02 
caixinhas de giz de cera com 12 cores, 02 caixinhas de massinha com 06 cores, 02 estojos, 02 
mochilas, 02 colas, 04 canetas, 02 réguas, 04 toalhinhas, 02 pastas de dente e  02 escovas de 
dente.  

 

35 Nome: Claudia Klock  CPF: 001.821.000-73  
 Descrição: 10 pastas, bloquinho de folhas, 01 caixinhas de canetinha hidrocor com 24 cores, 

40 canetinhas hidrocor, 04 bloquinhos de post-its, 03 borrachas, 05 canetas, 01 lapiseira, 01 
caixinha de grafite 0.5, 01 lápis de grafite e 15 marcadores de texto.  

 

36 Nome: Viviane Alves Machry CPF: 018.457.580-05  
 Descrição: 04 lápis de grafite + borracha, 02 kits com 02 canetas, 01 borracha, 01 apontador, 

caixa de lápis de com 12 cores + 04 lápis de grafite e  03 cadernos de 10 matérias. 
 

37 Nome: Amanda Somar CPF: 109.138.779-64  
 Descrição: 02 cadernos grandes de 200 folhas, 01 agenda, 01 tesoura, 01 compasso, 01 cola, 

01 corretivo, 01 apontador, 01 borracha, 08 canetinhas hidrocor, 07 canetinhas coloridas, 03 
marcadores de texto, 02 canetas azuis, 01 canetão, 01 lápis de grafite e 01 estojo.  

 

38 Nome: Eloir José Mendes CPF: 478.153.700-63  

 Descrição: 01 bolsa, 02 caixinhas de giz de cera com 12 cores, 05 caixas de lápis de cor com 
12 cores e 12 cadernos pequenos.  

 

39 Nome: Ana Clara Almeida Stock CPF:  

 Descrição: 03 cadernos pequenos de 96 folhas cada, 10 cadernos grandes de 200 folhas 
cada, 04 caixinhas de giz de cera com 12 cores cada, 15 lápis de grafite, 18 canetas, 04 
borrachas e 04 apontadores.  

 

40 Nome: Noemia Schneider CPF: 238.258.200-68  



 Descrição: 04 caixinhas de giz de cera, 05 colas, 05 apontadores, 05 caixas de lápis de cor 
com 12 cada, 20 lápis de grafite e 05 mochilas.  

 

41 Nome: Mônica Duarte CPF: 098.130.889-90  

 Descrição: 08 mochilas e 08 réguas  

42 Nome: Carla Patricia Freitas Muller CPF: 030.887.029-80  

 Descrição: 01 mochila, 04 estojos, 22 canetinhas hidrocor, 01 borracha, 01 apontador, 03 
colas, 01 régua, 20 pincéis, 14 lápis de grafite, 01 pote de giz de cera e 01 sacola de lápis de 
cor.  

 

43 Nome: Cesar Vaz - Zanza CPF:  

 Descrição: 10 caixinhas de lápis cor, 22 caixinhas de giz de cera, 48 canetas azuis, 10 lápis de 
grafite, 10 caixinha de tinta guache com 06 cada, 10 colas, 30 cartolinas, 10 tesouras, 10 
réguas, 10 pastas,  

 

44 Nome: Maria Ester  CPF: 960.374.150-72  

 Descrição: 02 cadernos, 02 estojos, 02 apontadores, 02 borrachas, 02 réguas, kit com 03 
canetas e 01 lápis de grafite, 02 colas e 02 caixas de lápis de cor com 24 cores.  

 

45 Nome: Secretaria da Fazenda (Constâncio) CPF:  

 Descrição: 41 mochilas e 18 kits com estojos, kit canetinha, kit lápis de cor, régua, 
apontador, tesoura, borracha, lápis grafite e caderno 10 matérias. 

 

46 Nome: Zanza CPF:  

 Descrição: 40 pincéis   

47 Nome: Anônimo CPF:  

 Descrição: 05 cadernos pequenos, 15 caixinhas de giz de cera com 06 cores cada, 05 caixas 
de lápis de cor com 12 cada.  

 

48 Nome: Anônimo CPF:  

 Descrição: Produtos  de higiene pessoal  

 TOTAL: 5 mil itens de material escolar, 
divididos em 200 kits completos 
 

● 211 cadernos 
● 63 estojos 
● 70 mochilas 
● 57 kits de lapis de cor 
● 53 colas 
● 51 apontadores 
● 35 tesouras 
● 38 cartolinas 
● 92 borrachas 
● 67 réguas 
● 78 pincéis 
● 47 caixinhas de giz de cera 
● 15 caixinhas de massinha 
● 17 escovas de dente 
● 17 pastas de dente 

+ 3 mil lápis grafite, canetinhas     
coloridas, canetas tipo BIC 

 
 

Instituições beneficiadas: 
● ACAM 
● AMORV 
● Conselho Comunitário da Costeira 
● Centro de Solidariedade Humana 
● Mais União 
● Pelos Refugiados 
● AMSOL 
● Abrigos municipais 
● Chute Certo 
● Casa Lar Luz do Caminho 
● CRAS Canasvieiras 

 



 

 


