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OBSERVAÇÕES: 

- Todos os materiais devem conter o nome da criança para identificação, visto que, alguns desses materiais ficarão na 
escola; 
- Livros de estórias serão solicitados pela professora no início do ano letivo; 
- Aconselhamos a reutilização dos materiais que estejam em bom estado; 
- De acordo com a necessidade de cada segmento, outros materiais podem ser solicitados. 

 

 

 

 

 

Qtd Tp Descrição 

5 Unid. Placas de EVA sendo lisas: amarela, vermelha, azul, verde e branca 

2 Unid. Placas de EVA sendo 1 placa com gliter e 1 placa com estampa 

1 Pct. Olhinhos de plástico 

1 Pct. Lacinho de cetim – médio (vermelho, rosa ou azul) 

1 Unid. Brinquedo (da preferência da criança) 

3 Metros Fita de cetim (branca) nº 3 

15 Unid. Saquinhos plásticos (tamanho do sulfite A4) 

1 Pct. Sulfite A 4 

1 Pct. Sulfite 40  

1 Pct. Sulfite colorido 

1 Pct. Filipinho 

3 Caixas Massinha Soft acrilex com 12 cores 

1 Caixa Tinta guache 

1 Caixa Cola colorida (6 cores) 

2 Unid. Colas brancas 

4 Unid. Refis de cola quente (grosso) 

2 Unid. Cadernos de desenho capa dura (sendo um com 100 folhas e outro com 50 folhas) 

1 Unid. Pasta polionda para tarefa de casa 

1 Unid. Caixa de camisa 

1 Unid. Pasta com grampo 

1 Unid. Mochila grande que caiba a pasta de tarefa dentro 

1 Unid. Cartolina 

1 Unid.  Papel Crepom 

1 Unid. Tela 30x40 

1 Unid. Tinta de tecido acrilex (escolher entre marrom, amarelo, rosa, vermelho, azul e verde). 

1 Unid. Material individualizado (1 estojo com 3 repartições, giz de cera, lápis de cor, lápis grafite, 
borracha, cola e tesoura sem ponta) – distribuído no estojo 

1 Pct. Palito de picolé 

2 Unid. Fita crepe (1 branca e 1 transparente 3m) 

1 Pct. Lenço umedecido 

1 Unid. Pincel grosso 

30  cm Tecido estampado (florzinha, bolinha, etc.) 


