
 

 01 Mochila com: 

o 01 Muda de roupa completa do uniforme (conforme estação do ano); 

o Agenda escolar (fornecida pela escola); 

o 01 Pacote de lenços umedecidos;  

o 01 Caixa de lenços de papel; 

 01 lancheira com:  

o 01 Guardanapo de tecido para o lanche; 

o 01 Colher ou garfo de inox (conforme o lanche); 

o 01 Garrafa para água identificada. 

 
 

 01 Metro de passadeira emborrachada antiderrapante (43cm de largura); 

 01 Avental de cozinha tamanho infantil (identificado); 

 01 Touca ou bandana de cozinheiro tamanho infantil (identificado); 

 01 Camiseta usada de mangas curtas tamanho P adulto (para atividades 
plásticas); 

 01 Lanterna pequena com pilha; 

 01 Lupa; 

 01 Prancheta tamanho A4. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
O Túnel     

Autora: Renata Bueno 
Editora: FTD 

 
 
 
 
 

 

O HOMEM QUE AMAVA CAIXAS  
Autora: Stephen Michael King 

Editora: Brinque-Book 



 

 01 Tubo de cola 90g; 

 01 Folha de acetato colorido (0,63 cm x 1,00), cores (dourado, azul, prata ou 
rosa); 

 50 Folhas de papel Collor set tamanho A4 (coloridas), 180 g/m; 

 50 Folhas de papel Canson tamanho A4; 

 50 Folhas de papel Kraft liso A4, 200g; 

 01 Folha de papel camurça; 

 02 Caixas de massa de modelar; 

 04 Sacos plásticos tamanho A3; 
 

 

 

Para a otimização e equilíbrio na quantidade de materiais, solicitamos: 

 

 
 50 Folhas de papel de desenho tamanho A3 brancas, 210g/m; 

 30 Contas (material para confecção de colares); 

 03 Potes de tinta guache 250ml (azul claro, verde e marrom); 

 01 Caixa de guache fantasia Metallic (6 cores); 

 01 Caixa de lápis de cor mega soft color jumbo (12 cores); 

 01 Metro de juta; 

 01 Metro de fita mimosa; 
 

 

Para a otimização e equilíbrio na quantidade de materiais, solicitamos: 

 50 Folhas de papel de desenho tamanho A3 coloridas, 210 g/m; 

 20 Botões grandes; 

 03 Potes de tinta guache 250ml (amarelo, vermelho e branco); 

 01 Caixa de guache neon (6 cores); 

 01 Estojo de canetas hidrocor ponta grossa (12 cores); 

 01 Metro de tecido voal; 

 01 Metro de tecido algodão cru; 
 

 

 

 

 

 



 

 Os materiais individuais e coletivos solicitados deverão ser entregues na data 

agendada, conforme cronograma que será enviado pela professora na primeira 

semana de aula. 

 

 


