
500 folhas de sulfites - branca1 Pasta Polionda VERDE de 5 cm (com nome do aluno) 
100 fls de sulfite 1 pacote de papel color lumi com 50 folhas
1 bloco de canson 1 blocos de papel canson - branco
1 caneta de tecido (preta) 80 sacos plásticos A4
1 caixa de massa de modelar
1 caixa de cola colorida 06 cores 
6 refis de cola quente fina 
1 caixa de tinta guache
3 folhas de papel de color set (laranja, rosa e verde)
4 folhas de EVA (verde, marrom, azul e vermelho) * SEGUIRÁ O PEDIDO EM MARÇO DE 2021*
1 tinta plástica para artesanato (cor a escolher
3 folhas de cartolina branca
1 cola de E.V.A
1 caixas de giz de cera
1 cola branca tenaz
1 pacote perfex     /    1 bucha Caligrafia / Artes / Empreendedorismo e Projeto de Vida
2 lixa nº 150 
1 argila Serão vendidos no Colégio a partir de fevereiro
1 pincel nº 10 - chato
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
1 tesoura
8 envelopes A3
1 cartela de 24 botões nº 18 ( amarelo)

ATENÇÃO

• Início das aulas: 21/01/2021 (5ªf)

• Todo material deverá ser identificado com o nome do
aluno e ano.

 Entregar impreterivelmente até 18/01/2021 para que 
possamos separa-los e organiza-los adequadamente.

CADERNOS

4 cadernos brochurão VERDE etiquetados (100 folhas)
1 caderno de pauta verde pequeno

MOCHILA

1 pasta polionda VERDE de 1,5 cm
1 estojo com duas divisórias
1 caneta retropojetor preta (ponta fina)
1 tesoura sem ponta
1 caixa de caneta hidrográfica (12 cores)
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
1 régua de 15 cm
5 borrachas brancas macias
6 lápis pretos nº 2
2 apontadores
4 tubos de cola branca    /    6 tubos de cola bastão

** SUJEITO A REPOSIÇÃO DURANTE O ANO**

ARTES - USO COLETIVO
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