
1 caixa de giz de cera triangular ( grande) 1 revista para recorte
4 caixas de massinha c/12 1 jornal
3 potes (grande) de tinta guache (verde/azul) 1 camiseta velha do pai ou da mãe
1 caixa tinta guache 6 cores 2 potes de sorvete com tampa (vazio)
1 pincel (broxa)
1 pincel chato (grande)
1 tinta tecido amarela
1 rolinho para pintura
2 rolos de fita crepe
1 durex transparente
3 pcts de lantejoulas grandes nº 10 ( vermelha/verde/azul) 2 caixas de lenço de papel
1 caneta de tecido azul 2 potes de lenços umedecidos (se usar fralda)
1 caixa de cola colorida 1 pacote de perfex (ou similar)
3 tubos de cola tenaz (grande) 1 sacolinha de higiene: com escova, creme dental, toalha
1 cola bastão (grande)

pequena, sabonete líquido e álcool em gel.
1 garrafa para água tamanho médio com nome gravado

1 pasta polionda amarela A4 * Aluno Integral: Deverá enviar uma sacola plastificada 
2 pastas papelão grampo amarela

2 pacotes de olhos p/ artesanato ( médio / grande)
100 sacos plásticos tam. A4 (com furo)

1 pacote de bexigas vermelha nº 9
1 fitilho para presente vermelho

100 forminhas de docinho nº 3 - amarela
30 forminhas de cupacake médio
20 pratinhos de papelão médio fosco s/alumínio • Início das aulas: 21/01/2021 (5ª f)
1 pacote de areia colorida
2 sacos de pena (colorida) • Todo material deverá ser identificado com o nome do
3 lixas aluno e ano.
3 metros de fita cetim vermelho 1 cm
1 pacote canudo colorido - médio
1 cartela com 24 botões nº 18 ( vermelho e preto) possamos separa-los e organiza-los adequadamente.
1 caixa de fósforo
1 esponja de louça
1 gliter

5 folhas de papel foto adesivo
2 pacotes de papel color lumi
4 rolos de crepom (vermelho, amarelo, azul, marrom)
4 folhas de papel kraft grande

100 folhas sulfite A4
1 bloco de canson A3

1 bloco de sulfite A3
6 envelopes pardo A3

PAPÉIS

ESCRITA- DESENHO - PINTURA SUCATAS

DIVERSOS

para roupa suja.

ATENÇÃO

MATERIAL DE HIGIENE

PASTAS

 Entregar impreterivelmente até 15/01/2020 para que 
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