
Gizão de cera ....................................................... 01 caixa
Papel 40kg .......................................................... 05 folhas
Cartolina laminada ............................................. 01 folhas
Cartolina branca ................................................. 05 folhas
Papel duplex........................................................ 06 folhas (3 brancas e 3 cores variadas)
Papel carmem ..................................................... 10 folhas (cores variadas)
Cola branca 500 gr. ............................................. 01 frasco
Cola colorida ...................................................... 01 caixas com 5 frascos
Tinta guache........................................................ 04 potes de 250 g (cores variadas)
Pintura a dedo...................................................... 02 caixas
Lápis estaca (giz de cera) ................................... 03 caixas de 12 cores
Lápis estaca grande preto (giz de cera) .............. 01 caixa
Meu 1º giz (apenas p Grupo 2)............................      02 caixas
Pincel nº 16........................................................... 01 unidade (tipo trincha)
Trincha de 1 polegada ......................................... 01 unidade
Rolinho para pintura ............................................ 01 unidade (pequeno)
Massa de modelar em pote...................................    04 potes de 500g cada (cores variadas)
Gliter ................................................................... 05 cores (adquirir em armarinho)
Esponja p/ arte (bucha de lavar louça).................. 01 unidade (sem a parte verde)
Palito de picolé colorido...................................... 01 pacote
Anilina (comestível) ............................................ 02 frascos (qualquer cor)
Argila .................................................................... 01 quilo
Papel criativo colorido para dobradura.................    02 pacotes
Bloco criativo  325x235mm 32 fls.
(cartolina p/dobrar, cortar, montar) ...................... 03 blocos

LISTA DE MATERIAL DE ARTES – EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPOS 2 E 3 – 2019

JUSTIFICATIVA

As listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos alunos
no decorrer do ano letivo. Atividades como desenho, pintura, recortes, colagens dobraduras,
produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o desenvolvimento das
habilidades cognitivas e motoras correspondentes ao grupo no qual a criança se insere.

Os pais que desejarem poderão adquirir os materiais solicitados nas listas.
A entrega, porém, só poderá ser feita à escola no período de 28 à 31/01 e 01/02, quando
temos uma equipe encarregada pela conferência, preenchimento do protocolo de entrega e
armazenamento dos materiais.



Papel crepom grosso ........................................... 04 peças (liso e de cores variadas)
Cartolina laminada................................................ 01 folha
Papel duplex ........................................................ 06 folhas (3 brancas e 3 cores variadas)
Papel carmem ...................................................... 10 folhas (cores variadas)
Papel p/dobradura color ...................................... 02 pacotes
Cartolina branca ................................................... 05 folhas
Cola branca 500 gr. .............................................. 01 frasco
Cola colorida ........................................................ 03 pacotes com 5 frascos
Cola colorida com gliter ....................................... 01 caixa
Tinta guache ......................................................... 04 potes de 250g (cores variadas)
Lápis estaca grande .............................................. 04 caixas de 12 cores
Lápis estaca preto ................................................. 02 caixas
Pincel nº 16........................................................... 01 unidade (tipo trincha)
Pincel nº 10 .......................................................... 01 unidade (tipo trincha)
Trincha de 1 polegada .......................................... 01 unidade
Rolinho para pintura ............................................. 01 unidade
Bloco criativo 325x235mm 32 fls.
(cartolina p/dobrar, cortar, montar) ...................... 02 blocos
Massa de modelar em pote ......................................06 potes de 150g cada)
Papel 40kg ............................................................ 05 folhas
Anilina (comestível) ............................................. 02 frascos (qualquer cor)
Tela de 20 x 30 p/pintura ...................................... 01 unidade
Tinta acrílica brilhante .......................................... 03 potes de 37 ml em cores diferentes
Efeito 3D Incolor para papel
(líquido para aplicação em arte para criar relevo com efeito 3D)………….01 unidade
Giz de cera com efeito NEON............................... 01 caixa com 06 unidades

LISTA DE MATERIAL DE ARTES – EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPOS 4 E 5 / 1° ANO – 2019

JUSTIFICATIVA

As listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos alunos
no decorrer do ano letivo. Atividades como desenho, pintura, recortes, colagens dobraduras,
produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o desenvolvimento das
habilidades cognitivas e motoras correspondentes ao grupo no qual a criança se insere.

Os pais  que desejarem poderão adquirir os materiais solicitados nas listas.
A entrega, porém, só poderá ser feita à escola no período de 22 a 26/01, quando temos uma equipe

Os pais que desejarem poderão adquirir os materiais solicitados nas listas.
A entrega, porém, só poderá ser feita à escola no período de 28 à 31/01 e 01/02, quando temos
uma equipe encarregada pela conferência, preenchimento do protocolo de entrega e
armazenamento dos materiais.



LISTA DE MATERIAL DE ARTES – ENSINO
FUNDAMENTAL

2º AO 5º ANO – 2019

JUSTIFICATIVA
As listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos alunos

no decorrer do ano letivo. Atividades como desenho, pintura, recortes, colagens dobraduras,
produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o desenvolvimento das
habilidades cognitivas e motoras correspondentes ao grupo no qual a criança se insere.

OBS.: Os itens de 1 a 22 deverão ser entregues para uso a partir do início do ano letivo. Os
itens de 23 a 29 poderão ser entregues até o mês de abril. Os itens de 30 a 32 poderão ser
entregues até o mês de julho.

1. Bloco de desenho  – 140g - 20fls (branca) A-4…... 01 bloco
2. Papel criativo 325x235mm 32 fls. (cartolina p/dobrar, cortar, montar) ........................... 02

blocos 
3. Kit tinta guache neon .................................................. 01 caixa com 6 cores (15ml)
4. Giz de cera tons de pele ….......................................... 01 caixa com 12 com cores
5. Pincel marcador permanente na cor preta ................... 01 unidade
6. Efeito 3D Incolor para papel

(líquido para aplicação em arte para criar relevo com efeito 3D)………….01 unidade
7. Papel duplex ............................................................ 03 folhas (1 branca e 2 cores variadas)
8. Papel carmem .......................................................... 05 folhas (cores variadas)
9. Papel celofane ......................................................... 01 folha
10. Papel metro pardo.................................................... 01 metro
11. Cartolina branca ...................................................... 03 folhas
12. Cartolina laminada .................................................. 02 folhas
13. Cola branca .............................................................. 500 g
14. Tinta guache ............................................................ 02 potes de 250 g (cores variadas)
15. Lápis estaca grande (giz de cera) ............................ 01 caixa de 12 cores
16. Pincel nº 16 .............................................................. 01 unidade (Tipo trincha)
17. Pincel nº 10 .............................................................. 01 unidade (Tipo trincha)
18. 02 folhas de EVA ........................................................

         2º ano – 1 azul e 1 vermelho
3º ano – 1 amarelo e 1 preto
4º ano – 1 branco e 1 laranja
5º ano – 1 marrom e 1 verde

19. Tela com 20 cm x 30 cm p/pintura............................. 01 unidade
20. Tinta de artesanato – acrílica brilhante ..................... 01 frasco
21. Bisnaga de tinta acrílica para tela............................ 03 bisnagas

2º ano – vermelho e verde (qualquer tonalidade)
3º ano – branca, amarelo ou laranja
4º ano – azul e roxo
5º ano – marrom, cor de pele ou preto

22. 1 caixa de lápiz de cor aquarelável ………………… Caixa com 12 cores
23. 1 lápis 4B / 1 lápis 6B 
24. 1 caixa de giz pastel seco ou oleoso (12 cores – qualquer marca) - Não é giz de cera

Os pais que desejarem poderão adquirir os materiais solicitados nas listas.
A entrega, porém, só poderá ser feita à escola no período de 28 à 31/01 e 01/02, quando temos uma
equipe encarregada pela conferência, preenchimento do protocolo de entrega e armazenamento dos
materiais.




