
 

INÍCIO DO ANO LETIVO: Dia 31/01/2022 (segunda-feira) 
 
Para crianças que frequentarão 5 dias: 
 

● 1 bloco de papel criativo com 32 folhas  
● 1 bloco de papel “Canson” A4  
● 100 folhas de papel sulfite 
● 1 estojo de aquarela com pincel “Faber Castell” ou “Acrilex” 
● 1 pote de massa para modelar de 500g “Uti Guti” ou “Acrilex” 
● 1 pote de tinta guache de 500 ml (qualquer cor) “Acrilex” 
● 1 pincel nº 815 24 “Tigre” 
● 1 rolinho para pintura pequeno  
● 1 novelo de lã “Paratapet” - cor variada (fio grosso)  
● 2 metros de chita 
● 2 metros de feltro (qualquer cor) 
● 2 metros de algodão cru 

 
Para crianças que frequentarão 2 ou 3 dias: 
 

● 1 bloco de papel criativo com 32 folhas  
● 1 bloco de papel “Canson” A4  
● 50 folhas de papel sulfite 
● 1 estojo de aquarela com pincel “Faber Castell” ou “Acrilex” 
● 1 pote de massa para modelar de 500g “Uti Guti” ou “Acrilex” 
● 1 pote de tinta guache de 500 ml (qualquer cor) “Acrilex” 
● 1 pincel nº 815 24 “Tigre” 
● 1 rolinho para pintura pequeno  
● 1 novelo de lã “Paratapet” - cor variada (fio grosso)  
● 1 metro de chita 
● 1 metro de feltro (qualquer cor) 
● 1 metro de algodão cru 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
 

 

● Entregar os materiais no primeiro dia de atividade do período integral. 
Pedimos que sejam identificados e separados dos itens do período 
regular.  

 

 
● Trazer máscaras extras para o período da manhã. 

 

● Providenciar uma escova e um creme dental para a escovação diária, 
após o almoço. 

 

● Enviar na mochila uma troca completa do uniforme.  

 

● Quando houver citação de alguma marca específica para determinado 
tipo de material trata-se de uma recomendação de caráter técnico, 
durabilidade e/ou qualidade. Isto não significa imposição ou 
obrigatoriedade na compra da marca indicada. 

 

 


