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Material de Artes: 

 

06 cartolinas brancas 

02 folhas de papel Kraft 

01 caneta esferográfica azul ou preta 

01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

01 jogo de canetinhas hidrográficas ponta 

grossa (6 cores) 

01 lápis de escrita nº2 

01 tubo de cola liquida 

01 pote de tinta guache 250 ml (rosa) 

 

Material de Sala: 

 

01 estojo com duas repartições 

01 caixa de cola colorida com 06 cores 

05 tubos de cola líquida de 40g 

01 jogo de canetinhas de ponta grossa 

com 12 unidades 

01 pote de tinta guache 250ml (qualquer 

cor) 

01 caixa de giz de cera grosso (estaca)  

01 tesoura sem ponta 

80 folhas de papel sulfite branco A3 

01 pasta com elástico fina polionda 

150 folhas de papel sulfite branco A4 

04 unidades de grampo Romeu e Julieta 

de plástico 

01 caixa de massinha de modelar 

02 folhas de papel laminado (cores 

variadas) 

04 folhas de papel crepom (cores 

variadas) 

01 caixa de sapato encapada de papel e 

plástico 

01 pente 

05 folhas de papel color set (cores 

variadas) 

01 pincel nº12 

01 CD e 01 DVD 

01 toalha de mão 

01 escova de dente 

01 creme dental 

01 copo de alumínio com nome gravado 

 

 

Observações: 

 

 Dias 25/01 e 26/01 – Entrega de materiais. 

 26/01 Horário 13h00min. - Reunião com pais ou responsáveis 

 Início das aulas – 29/01/18 segunda-feira  

 Todo material deve ter o nome, incluindo o uniforme. 

 

 


