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02 apontadores transparentes com reservatório  

06 borrachas (branca e macia) 
01 bloco de papel tipo Canson A4 
01 bloco colorido criativo tipo Romitec tamanho A3 
01 bloco colorido criativo tipo Romitec tamanho A4 
01 caderno universitário de 48 folhas (capa dura espiral) 
01 caixa de big giz cera com 12 cores (tipo Acrilex) 
01 caixa de cola glíter com 6 cores (tipo Acrilex) 
02 caixas de lápis de cor, com 12 cores 
01 caixa de têmpera guache – Fantasia Metallic 
01 caixa de tinta plástica com 6 cores (tipo Plasticor) 
01 caixa organizadora de 6 litros, para material de artes (transparente) 
06 colas em bastão 
01 coleção Eco Cores Moldura 7 cores (tipo Novaprint) – para meninos 
01 coleção Eco Cores Textura Visual 2 (tipo Novaprint) – para as meninas 
01 estojo de caneta hidrocor com ponta grossa com 12 cores (tipo Pilot ou Faber Castell) 
01 estojo para lápis com zíper e três divisórias 
01 kit do Artista (tipo Romitec) 
08 lápis grafite triangular nº 02 
01 livro de pintura com o tema preferido da criança (arteterapia) 
01 livro infantil (caixa alta – letra bastão) 
01 Stetro (Borracha pedagógica trifásica corretor de escrita Grip Stetro) 
02 pastas de plástico com elástico na cor amarela 
02 pastas de plástico com trilho e dois furos tamanho A4 na cor amarela 
01 pincel fino chato cabo longo – nº 8 (macio) 
01 pincel chato cabo longo - nº 14 (macio) 
01 pote de massinha de modelar SOFT (tipo Uti Guti) – 500g 
01 plástico leitoso verde ou azul (60x70cm) 
01 régua de 15 cm 
01 tesoura sem ponta, em aço inox, com o nome da criança gravado 
02 tubos de tinta (cores diferentes) para artesanato em borracha (tipo Acrilex ou Fremplast) 
 
Outros: 
01 par de chinelo tipo Havaianas ou similar para o papai (sem estampa) 
01 embalagem de presente que seja compatível com o chinelo do papai 
01 par de chinelo tipo Havaianas ou similar para a mamãe (sem estampa) 
01embalagem de presente que seja compatível com o chinelo da mamãe 
01 foto da criança 3x4 (com o nome no verso) 
01 foto 10x15 atual da criança (com o nome no verso) 
1 camiseta usada, tamanho maior que a criança,  para pintura 
 
Avisos Importantes: 

• As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade. 

• O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar. 

• Alguns materiais serão de uso coletivo, como: tintas, colas, livros de história e outros. 

• Os agasalhos de inverno deverão ser identificados com o nome da criança. 

• Colocar o nome da criança do lado de fora da lancheira. 

• A criança deverá ter uma mochila sem rodinhas que comporte a pasta elástica (+ -37cm) de lição de casa. 

• Colocar todas as fotos dentro de um envelope com nome e entregá-las de uma só vez. 

• Mandar fraldas descartáveis, lenços umedecidos e pomada para assaduras com o nome da criança (para as que 
usam). 

• Todo o material (acondicionado em sacola ou pacote fechado, devidamente identificado com letra bastão 
maiúscula) deverá ser entregue à professora na Reunião de Pais e Mestres, no dia 22/01/2019. 


