












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;
1 tesoura sem ponta com lâminas de aço inox
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01 Caneta para tecido;
02 tubos de cola dimensional;
01 Anilina comestível;
01 Pincel chato nº 8;
01 Peça de fita de cetim (1cm de largura);
50 Folhas de papel canson Color Plus/Coloridas, 180g/m², tamanho A3;
02 Canetas de retroprojetor ponta grossa 2.0 pretas;
01 Rolo de fita durex colorido;
02 Sacos plásticos tamanho A3;
50 Folhas brancas tamanho A3 180g/m²;
01 Folha de papel celofane;
01 Estojo de tinta guache neon (6 cores);
03 Caixas de massa de modelar *Soft;
02 tubos de cola 90g;
50 folhas papel A4 Kraft 300 g/m².

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









01 Metro de tecido Juta;
01 Estojo de caneta hidrocor ponta grossa com 12 cores;
20 Botões (modelo chato, médio e grande);
01 Caixa de carvão vegetal;
05 Unidades de saco plástico transparente com zíper, tamanho 14cm x 20cm;
01 Metro de tecido voal;
03 Potes de tinta guache 250ml (azul claro, verde e branco).

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









01 Metro de tecido Algodão Cru;
01 Novelo de lã;
01 Pacote de palitos de picolé;
03 Potes de tinta guache 250ml (azul, verde, preto);
01 caixa de lápis de cor mega soft color jumbo (12 cores);
04 Cartelas de etiqueta adesiva neon – formato círculo (iguais as usadas em envelope
de convite);
03 Potes de tinta guache 250ml (amarelo, vermelho e branco).



Os materiais individuais e coletivos solicitados deverão ser entregues na data
agendada, conforme cronograma que será enviado pela professora na primeira
semana de aula.

