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Lista de Material - 2º Período 2021 
 

 
Material de Higiene Pessoal 
Repelente 
Protetor Solar 
01 Caixa de Lenço de Papel 
01 Lenço umedecido 
01 camisa comprida para proteger o uniforme nas aulas de Arte (pode ser usada) 
01 Pote organizador com tampa (para quem utiliza fraldas)  
01 Jogo pedagógico resistente para a faixa etária (uso coletivo) 
01 Necessaire contendo 01 escova com protetor de cerdas e 01 pasta de dentes  
01 Rolinho de saco plástico para colocar roupa suja 
 
Material de uso geral 
01 Resma de folha A3 
01 Resma de folha A4 branco 
100 folhas A4 (amarelo) 
02 Blocos de desenho A3- 140 gm² (Canson, 
Filiperson) 
01 Papel crepom verde 
01 Folha de celofane  
04 Pacotes de Paper Cil 
03 Cartolinas (coloridas) 
04 Papéis cartões cores (vermelho, verde, 
azul e amarelo) 
01 Metro de Contact transparente 
04 Lixas de madeira (fina) 
03 Rolos de fita Crepe 
01 Rolo de durex transparente 
01 Rolo de dupla face fino 
03 Rolos de durex (verde azul e preto) 
03 Rolos de fita metaloide larga (somente 
larga) 
01 Caixa de giz de cera triangular(acrilex) 
01 Estojo de caneta Pilot com 12 cores 
grossas (Compactor) 
01 Caneta para retro-projetor 
01 Caneta para tecido 
01 Guache 250gr: amarelo (Acrilex) 
01 Pen drive  
01 Bastão de cola quente fino e 1 grosso 
02 Tubos de cola branca 40gr 
01 Tubo de cola branca 250gr 
02 Tubos de brilho cola (Acrilex) 
01 cola de silicone  
02 pacotes de lantejoulas (somente grande) 
01 pinta cara 
01 Tela para pintura 20x30 cm 
01 Pincel nº12  
01 trincha 
01 nanquim amarelo e 1 azul 
01 Rolinho de pintura 
01 Metros de EVA amarelo 
 
 
 
 

 
01 metro de pano cru 
01 Pasta Polionda A3 com alça 
01 Pasta catálogo 
01 Tesoura de plástico para massinha 
02 Potes de massinha 500gr ( base de amido) 
01 Pote de tinta acrílica 250 gr 
01 Pacote de bola de gás nº9 (cores sortidas) 
01 Pacote de forminha nº5 (não branca) 
01 Rolo de sisal pequeno 
01 pacote de palito de picolé colorido 
01 pacote de olhinhos (tamanho médio ou 
grande) 
01 rolo de fita de cetim 
12 Pregadores 
01 esponja 
01 brinquedo para uso coletivo (boneco, 
panelinha, carrinho) 
04 trilhos (plásticos) 
01 metro de feltro marrom 
Meio metro de tecido estampado infantil 
 
 

Obs.: Todo material deverá vir etiquetado com 
nome completo do aluno e série. Solicitamos que 
nos papéis (cartolina, papel cartão...), para evitar 
danos, os nomes sejam colocados não 
diretamente no material e que pesos, medidas e 
cores solicitadas sejam respeitadas. 
As marcas colocadas em alguns itens são 
apenas sugestões porque entendemos que fazem 
muita diferença na execução das atividades. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

IMPORTANTE 

 

 O material deverá ser entregue entre os dias 25/01e 02/02/2021, na escola, 

encapado com plástico transparente ou contact, com o nome do aluno e 

série. 

 

Projeto Leitura 1º Período ao 9ºano Parcelado nos boletos 

de mensalidade nos 

meses de Janeiro, 

Fevereiro e Março 

 

 Início das aulas: 03 de Fevereiro de 2021. 

 


