
 

  

 
 

CLASSE: GRUPO 2 
 

LISTA DE MATERIAIS 
 
Início das aulas:  

Entrega de materiais:   26 de janeiro de 2022,  quarta-feira (respectivos 

períodos): 

Alunos da manhã: das 8h às 11h 

Alunos da tarde: das 14h às 17h 

Todo material deverá ter o nome completo do aluno na parte externa. 
 

                        Descrição 

01 Bloco de textura com cor 

02 Folhas de cartolina (brancas) 

05 Folhas de papel cartão  

05 Folhas de papel pardo 

04 Folhas de EVA (cores diferentes) – 40 x 60 (atóxico) para trabalhos de Arte 

01 Folha de EVA  preto – 40 x 60 (atóxico) para trabalhos de Arte 

02 Folhas de papel de seda 

02 Folhas de papel crepom (cores diferentes) 

02 Folhas de papel microondulado 

01 Caixa de “Meu 1º giz”, com 6 cores 

02 Potes de guache 500 ml:  1 amarelo, 1 laranja 

02 Bisnagas de nanquim (pretos) 

02 Bisnagas de nanquim (coloridos) 

01 Caixa de cola colorida  

01 Bloco colorido cartonado 

01 Caneta retroprojetor preta (para trabalhos de Arte) 

02 Saquinhos com lantejoula grande 

02 Rolos de fita crepe – 19x50 

01 Rolinho pequeno, de espuma,  para pintura 

04 Lixas (2 finas e 2 grossas) – os alunos utilizam para desenho 



01 Brocha nº 8 

01 Lixa d'água - os alunos utilizam para desenho 

01 Garrafa squeeze 

01 Pacote de canudos 

01 Pincel chato nº 18 

01 Conjunto de canetas hidrográficas grandes, com 12 cores identificadas 

01 Potinho de tinta acrílica brilhante: AMARELO, AZUL ou ROSA 

01 Bisnaga de tinta relevo (preta) 

01 Balde de areia com pá ou 1 pote de sorvete vazio (2 litros - plástico) 

01 Pote de margarina (250g) vazio (para guardar o giz de cera) 

01 Mt Elástico 

01 Folha de Papel Laminado (qualquer cor) 

01 Estojo para guardar canetinha 

01 Aquarela 

01 Pacote de palito de Sorvete 

01 Cola grande (500ml) 

01 Rolo de lã 

02 Bastões de cola quente 

01  Borrifador de 250ml para atividades de arte 

01 Esponja de lavar louça para atividade de arte 

01 Mt Junta 

01 Mt Algodão cru 

05  Grampo trilho transparente para pasta  

 
Obs. 1 – A escola não se responsabilizará pelos materiais sem identificação do 

               aluno. 

 

Obs. 2 – No início do ano será solicitado o livro de literatura. 

 

Obs. 3 –Trazer uma sacolinha com uma muda de roupa, para eventuais trocas, que 

ficará na escola. A sacola e as roupas deverão vir identificadas. 

 

Os uniformes serão vendidos: 

● Sol e só - Avenida João Fiúsa, 1287 -  Alto da Boa Vista, telefones 3902-3161 // 

3234-5850. 

 

 



 
 
 
  
 
 


