
• 02 pacotes de massa de modelar (12 cores) - NÃO SOFT;

• 01 estojo de lápis de cor aquarela (fino);

• 01 estojo de hidrocor grosso (12 cores);

• 01 estojo de hidrocor fino (12 cores);

• 01 caixa de giz de cera retrátil;

• 01 caixa de giz pastel (12 cores);

• 01 caixa de cola colorida (6 unidades);

• 02 lápis pretos nº 2 (preferencialmente sem a borracha na extremidade);

• 01 borracha;

• 01 tesoura de pontas arredondadas e cabo preto;

• 01 apontador para lápis com suporte;

• 03 lâminas transparentes para retroprojetor;

• 03 lâminas de acetato colorido;

• 01 pasta (maleta) 50 x 40cm com elástico nas pontas para folhas A3 – (sugerimos DelloSmile);

• 01 pasta catálogo ofício espiral com 30 sacos plásticos;

• 01 caixa de camisa forrada na cor azul;

• 01 brinquedo artesanal de madeira (trem, avião, carro, pião, bilboquê...) ou tecido (boneca ou 

boneco;  NÃO fantoche);

• 02 pacotes de Color Set Cards;

• 30 botões coloridos de cores vibrantes, tamanhos e formas variadas;

• 02 embalagens de pratinhos de papelão n° 4;

• 03 marcadores permanentes 2.0 – 2 pretos e 1 colorido;

• 01 caneta de tecido;

• 01 caneta para desenhar em vidro (sugerimos Posca Uni Ball Pc 5-mm);

• 01 peça de fita mimosa;

• 02 pincéis chatos (nº 4 e nº 14);

• 01 fita adesiva de papel marrom e larga 30mm X 10m;

• 03 rolinhos de durex colorido;

• 01 cola silicone líquida e não tóxica;

• 01 metro de tecido com estampas variadas ou algodão cru;

• 01 pote de tinta para tecido;

• 01 rolo de barbante colorido (fio grosso) ou 01 novelo de lã de tapeçaria (fio grosso);

• 02 blocos de adesivo removível (tipo Post It) de tamanhos e cores variados;

• 01 unidade de Glitter em pó;

• 01 unidade de Nankin (da cor de sua preferência);

• 01 revista infantil ou 01 gibi.
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