
2 Blocos de papel canson A3 com 20 folhas 2 Lixas de parede fina e grossa

8 Botões grandes (cores e motivos variados) 2
Massinhas de modelar pote com 500g (azul, amarelo, 

verde e vermelho) (UTI GUTI) 

1
Caixa de canetas hidrocor grossa 12 cores (Faber 

Castell)
1 Novelo de lã pequeno (somente para os meninos)

1 Caixa de giz de cera – Meu 1º giz – (Acrilex) 1
Nécessaire contendo escova de dentes com capa 

protetora, toalha de mão e creme dental.

1 Caixa de lápis de cor jumbo (Faber Castell) 1 Pacote com 10 unidades de zip 14x20 (Ziploc)

1 Caixa de tinta plástica com 06 cores (Faber Castell) 1
Pacote de algodão em bolinhas colorido (somente 

para as meninas)

2 Caixas de lenços de papel grande 1 Pacote de bexigas nº 09 – com 25 unidades 

1
Camiseta para Aula de Artes (pode ser usada) 

tamanho G infantil ou P adulto
1

Pacote de pratinhos descartáveis pequenos de 

papelão sem desenhos

1
Cartela de etiqueta com 12 unidades (Pimaco – A5Q 

3272)
1 Pacote de colheres plásticas pequenas

2 Colas branca 110g (Tenaz) 1 Pacote de lantejoulas pastilha 25mm grande

2 Colas em bastão grande (Pritt) 1m Papel Microondulado

1 Coleção Eco Cores Textura Visual Novaprint (36 folhas) 1 Pincel chato nº 10

1m Contact transparente 1 Pincel brocha

1 Esponja furadinha para pintura 1m Plástico Bolha

1m
Feltro (rosa, preto, azul, verde, vermelho marrom ou 

branco)
1 Pote plástico vazio com tampa de rosca grande

1m Fita de cetim 12 Prendedores de roupa de madeira tamanho Grande

1 Folha de papel celofane 2 Refis de cola quente grossa

1 Folha de papel crepom  - Retalhos de Tecido

3
Folhas de EVA – cores variadas (sendo 01 lisa, 01 

felpuda e 01 com glitter)
1

Revista usada e em bom estado: Cláudia, Globo 

Rural, Crescer, Pais e Filhos, Pesca e Cia

2 Folhas papel Kraft 1 Rolinho para pintura (pequeno)

1 Guache (embalagem com 250ml) – cor variada 1 Rolo de durex colorido pequeno 

1 Kit de papéis escolares tamanho A3 (kit Leoni nº3) 2 Rolos de papel toalha

1
Livro de história adequado para a idade, capa dura, 

figuras grandes
1 Tela para pintura 30X40 cm
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Os materiais acima deverão ser entregues na escola com  identificação do aluno e turma de 18 a 21 de 

Janeiro de 2021, das 10h às 15h.


