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School Supply List 2021– Kids IV 

 
 

01 Aquarela de 12 cores 

01 Caixa de cola colorida – (06 cores)  (sugestão: 

acrilex)  

01 Caixa de cola glitter – 06 cores 

01 Pacote de algodão de bolinhas coloridas  

05 Potes de glitter  (cores variadas)  

05 Potes de Lantejoula ou estrelinhas ou corações 

(cores variadas) 

03 Potes grandes de massinha (gutti-gutti)  

01 Saco de palitos de sorvete 

01 Caixa de giz de cera grande com 12 cores 

01 Pincel nº 18 

02 Rolos de fita durex grosso 

03 Caixas de lenços  

02 Apontadores com depósito 

03 Blocos de papel canson A4 

01 Bloco de Lumi Paper (creative paper) original 

01 Bloco de Papel para Scrapbook 

01 Pacote de folhas color set – cores sortidas 

01 Pacote de folhas EVA – cores sortidas (10 folhas) 

02 Folhas de EVA com textura – cores sortidas 

01 Pasta A4 com elástico transparente 

02 Borrachas brancas 

03 Potes de tinta guache de 250 ml nas cores 

amarelo, azul e vermelho 

02 Cartelas de adesivos 

500 Folhas de Sulfite A4 

01 Godê Plástico (mod. ovo ou flor) 

 

 

01 Caixa organizadora Polibras mini – ref.0217 – 

azul 

01 Caixa de lápis de cor – 24 cores (com nome em 

todos) 

01 Conjunto de canetinhas hidrocor fina com 12 

cores (com nome em todas) 

01 Estojo com 3 repartições 

06 Lápis pretos triangulares nº 2 

04 Tubos de cola bastão grande – (sugestão: Pritt)  

01 Tesoura sem ponta com nome gravado 

20 Saquinhos plásticos com quatro furos 

03 Tubos de cola branca (líquida)  

01 Tubo de cola para EVA 

01 rolinho de espuma de 10 cm 

01 esponja para pintura com furinhos grandes 

2m de contact transparente 

2m de feltro na cor verde 

1m de feltro colorido (qualquer cor) 

01 novelo de lã (qualquer cor) 

01 pacote de sementes (qualquer tipo) 

03 Sacos Zip Lock – tamanho G 

01 Fita de Cetim 50mm  

01 Pacote de bolinhas de gel (qualquer tipo) 

20 Botões grandes de cores variadas 

01 Avental de Artes 

01 camiseta branca lisa do tamanho que a criança 

usa, para customização 

 

 

Materiais de Higiene 
 

01 Nécessaire contendo: 

01 Creme dental infantil  

01 Sabonete líquido. 

01 Escova dental  

01 Toalha de mão com o nome da criança  

01 Pente ou escova de cabelo 

01 Pote de Gel (meninos) ou de Creme (meninas) 

 

OBS(1): A nécessaire ficará dentro da mochila da criança para que os matérias de higiene sejam trocados ou 

substituídos sempre que necessário.  

OBS(2): Todo material acima discriminado deverá ser etiquetado com o nome da criança, turma e período.  

 


