
 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES 

01 - Caixa de cola colorida com 6 cores  

01 - Caixa de massa de modelar - SOFT - com 15 cores  

01 - Cola Gliter (qualquer cor) 

01 - Esponja de banho (para pintura) 

02 - Folhas de E.V.A Brilho 40x60 ROSA E BRANCO 

01 - Folhas de cartolina COR BRANCA 

02 - Folhas de cartolina dupla face color set 48x66 ROSA OU 
ROXA 

02 - Folhas de E.V.A liso 40x60  VERDE E MARROM 

50 - Folhas de papel sulfite grosso - 180g/m2 

01 - Pacote com 100 folhas de papel sulfite A4 - 75g/m² - branco 

01 - Pacote com 48 folhas de papel colorido A4 80g/m2  

01 - Pacote de bexigas com 50 unidades 

02 - Pacotes de lenços umedecidos 

02 - Potes de tinta guache 250 ml ( branca e vermelho)  

02 - Potes de tinta P.V.A pequena para artesanato (vermelho e azul) 

01 - Rolo de papel crepon (verde) 

01 - Rolo de fita dupla face - 12mmx30m 

10 - Sacos plásticos A4 grosso 

01 - TNT azul royal (1 metro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIAIS DE USO PESSOAL  

01 - Agenda diária (1 dia por página) capa dura - em espiral simples, 
medindo aproximadamente 14cm x 19cm - Tamanho A5 

01 - Apontador para lápis gigante 

01 - Bolsa para guardar objetos de higiene (tipo necessaire) com um 
copo plástico para higiene, um creme dental, uma escova dental e uma 
toalhinha de boca 

01 - Borracha branca nº20 

01 - Caixa de giz de cera Curton com 15 cores  

01 - Caixa de lápis gigante com 12 cores  

01 - Camiseta tamanho adulto para atividades de pintura 

01 - Estojo grande com zíper 

01 - Garrafa para água tipo Squeeze - para ficar na escola 

01 - Jogo de canetinha hidrocor ponta grossa (6 cores) 

01 - Lancheira 

02 - Lápis grafite jumbo 

02 - Livros infantis adequados à faixa etária (escrita em caixa alta) 

01 - Pasta polionda A3   

01 - Pen drive novo ou formatado 

01 - Pincel chato n°10 – cabo longo 

01 - Quebra-cabeças – 30 a 60 peças 

01 - Revista para recorte 

01 - Tesoura escolar c/ mola 

01 - Troca de roupa 

01 - Tubo de cola líquida – 100gr 

 

Livro Didático: Sistema Uno Internacional - Aquisição via site 
Robótica: Zoom Education - Aquisição via site 

 


