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• 200 folhas de papel A4 branca
• 50 folhas de papel A3
• 100 folhas de papel A4 colorida
• 02 pacotes de papel Offpinho
• 50 folhas brancas para desenho 180g/m3
• 02 cartolinas verde color set
• 02 cartolinas pretas
• 01 cartolina branca
• 02 rolos de fita crepe
• 01 tubo de cola branca 250ml
• 02 potes de guache (cores diferentes)
• 02 caixas de massa de modelar (soft)
• 03 metros de contact transparentes
• 03 folhas de EVA (diferentes)
• 02 pincéis (trincha)
• 01 tesoura pequena de ponta redonda
• 02 caixas de giz tipo estaca
• 01 jogo de caneta hidrocor ponta grossa
• 01 pasta poliondas com alça na cor azul
• 01 pasta macho e fêmea transparente
• 01 pasta catálogo com 50 plásticos
• 03 cadernos grandes (96 fls) de capa dura na cor azul
• 01 blusa de malha no tamanho P de adulto na cor branca (em substituição ao avental)
• 01 bolsinha de higiene contendo: 01 escova de dente, 01 creme dental (ambos com nome)
• 01 caneca de plástico na cor azul com nome
• 02 metros de TNT azul
• 12 lápis HB2
• 02 apontadores
• 03 borrachas
• 01 almofada com nome (escura)
• 01 livro de história da Coleção Gato e Rato (Mary França e Eliardo França – Ed. Ática)
• 02 colas bastão
• 02 caixas de lápis de cor
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OBS: Durante os Projetos realizados bimestralmente, havendo necessidade serão
solicitados materiais específicos referentes a cada projeto trabalhado.
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