
 

 
PAPÉIS 

 

� 50 folhas brancas (30x40 cm) gramatura 180 

� 50 folhas de real paper 

� 02 folhas triplex 

� 02 folhas de crepom (cores variadas) 

� 01 cartolina laminada (cores variadas) 

� 01 folha de camurça (azul) 

� 04 folhas color set (vermelho, azul, amarelo e 

verde) 

� 100 folhas de sulfite A4 

� 02 cartolinas brancas 

� 02 papéis cartão (cores variadas) 

  

CAIXAS 
 

� 01 de hidrocor grossa 12 cores 

� 01 de lápis de cor (12 cores) 

� 01 cola colorida (6 cores) 

 

POTES 
 

� 01 tubo de cola 90 g  

� 03 potes de guache 250g (cores: amarelo, 

rosa e vermelho) 

� 02 potes de massa de modelar SOFT -500grs 

(azul e vermelho) 

 

 

ROLOS 
 

� 01 durex  colorido  

� 01 durex largo transparente 

� 01 fita dupla face 

 

PACOTES 
 

� 01 pacote de bexigas nº 7  

� 01 pacote de palitos de picolé (coloridos) 

� 01 pacote (20 unidades) de olhinhos móveis 

(médio) 

 

                         VARIEDADES 

� 02 bastões de silicone (cola quente) 
� 01 pincel chato (médio) 

� 01 rolinhos de  pintura 

� 01 avental (para pintura) 

� 01 tela de pintura tamanho 30x40 

� 02 metros de  TNT  liso (verde) 

� 01 revistinha  da  Turma  da  Mônica 

� 01 Livro de literatura infantil 

 

 

 

� (01 brinquedo pedagógico de madeira ou 

plástico ) 

� 01 tesoura (gravado o nome) 
� 01 pasta de plástico com elástico para 

tarefas. 

� 01 bolsinha (estojo com zíper e divisórias). 

� 01 borracha macia 

� 02 lápis pretos nº2 

� 01 apontador com depósito 

� 01 caderno brochurão sem pauta (capa 

dura vermelha 48 folhas) 

� 01 caderno brochurão com pauta (capa 

dura vermelha 48 folhas) 

 

MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL 
(MOCHILA) 

 

� 01 caixa de lenço de papel 

� 01 pote de lenço umedecido 

� 01 escova de dente 

� 01 pasta de dente 

� 01 copo plástico pequeno ou garrafa 

pequena para água 

� 01 troca de roupa 

 

Obs.:  
 

� Colocar o nome da criança em todo o 

material. 

 

� Os alunos que fizerem parte do lanche da 

cantina da escola, não precisarão de 

lancheira. 

 

� O livro de literatura infantil (capa dura) e o 

brinquedo, pedidos, deverão ser 

adequados à idade da criança. 

 

� ENTREGA DE MATERIAL: Por favor, 
entregar os materiais no Colégio CRA 
Kids, a partir do dia  28/01/2020. 
 

 

 


