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QTDE

Algodão (bolinhas coloridas)
Apontador com depósito
Avental de tecido branco e touca descartável
Avental plástico para as aulas de pintura (com nome)
Brinquedo educativo para a idade (Sugestão: marca Xalingo - Brincando de engenheiro,
Blocos pedagógicos quebra-cabeça, Monta figuras. OBS. Todas as peças devem ser de
madeira.)
Bloco de Papel Canson branco A3
Bloco de Papel Canson branco A4
Caderno de desenho
Caixa cristal cola relevo
Caixa de giz de cera curtom 12 cores (Gizão)
Caixa de hastes flexíveis com pontas de algodão
Caixa de lápis de cor Multicultural (Acrilex)
Caixa de lenço de papel
Caixa organizadora 8,4L (L 40,0 x P 26,0 x A 12,0)
Cola bastão grande
Cola branca líquida grande (Tenaz)
Cola colorida- Plasti paint (Acrilex)
Copos descartáveis 50ml (para uso em sala de aula)
Durex colorido (cores diferentes)
Durex transparente grande
Ecolápis de cor jumbo de madeira reflorestada -12 cores- sugestão Faber Castell
Estojo simples
EVA (cores variadas) sugestão Brindes Visão – 2941-0766 (espessura 2mm); as placas
deverão vir abertas (caso contrário não serão aceitas)
EVA GLITTER
Envelope plástico 4 furos (grosso)
Gliter (cores variadas)
Massa de modelar (Soft – 150 gramas)
Necessaire com sabonete, saboneteira, pasta, escova de dente e toalhinha de mão
(tudo devidamente etiquetado).
Novelo de lã
Papel camurça (marrom)
Papel celofane (vermelho e azul)
Papel de bala “rococó” (verde, amarelo e marrom)
Papel de seda (amarelo e vermelho)
Pincel chato nº 18
Pincel para lousa de vidro (cor preta)
Pipeta plástica (conta gotas)
Plástico transparente para a carteira (medida 1,5 x 1,5m)
Pote de lenços umedecidos (450 lenços)
Tinta guache 250ML (amarelo pele, vermelho e amarelo)
Rolha
TNT branco
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Esta lista de materiais deverá ser providenciada até 28/01/19 (segunda-feira) - REUNIÃO DE PAIS, ÀS
13h30min.
Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente.
Todos os materiais deverão SER ETIQUETADOS COM O NOME DO ALUNO E O ANO e, entregues
diretamente à professora da sala no dia da reunião de pais.
Outros materiais de Artes serão solicitados, durante o ano letivo, quando necessários.
Início das aulas 29/01/19 (terça-feira) às 13h.
As marcas dos materiais são apenas sugestões para melhor desenvolvimento das atividades.
A DIREÇÃO

Sugestão de compra:

Rua Carlos Meira, 25 - Penha
São Paulo - SP - Brasil
Telefone: (11) 2476-7656
WhatsApp: (11) 99822-2370
papelariacopypen@gmail.com
www.papelariacopypen.com

