LISTA DE MATERIAL PLÁSTICO
Classes de Reforço Pedagógico
Srs. Pais / responsáveis:

A arte é elemento primordial no desenvolvimento do educando. Uma educação através da arte é mais rica
e duradoura. Daí a importância do material abaixo relacionado.
Para que possamos desenvolver um trabalho que atinja plenamente os objetivos traçados pela nossa
equipe pedagógica, é indispensável que nos envia completa, toda a relação pedida, dentro do prazo por nós
estabelecido.
03 folhas de papel cartão (verde/branco/vermelho)
01 pacote de palitos para churrasco
01 liquid paper
01 caixa de lápis de cor grande com 12 cores (aquarelável)
01 caixa de lápis estaca de cera grande com 12 cores
01 caixa de pilot fino grande com 12 cores
01 caixa de pilot grosso grande com 12 cores
02 resmas de papel CHAMEX 400 – 210x297
06 folhas de cartolina (verde, amarela, azul e preta)
02 folhas de crepom (amarelo/laranja)
01 apontador com depósito
02 pincéis para pintura n° 10 e 01 trincha
01 tesoura sem ponta (Mundial)
02 bastões de tinta acrilex dimensional (preto e rosa)
03 lápis pretos (1 lápis 6B e 2 lápis 2B)
02 pacotes de 2Kg de argila
01 fita dupla face grande – 19mm x 50m
01 tubo de cola Polar – 500 gramas
02 potes de guache 250ml (vermelho/azul)
04 potes de massa de modelar soft acrilex de 150 gramas (vermelho/amarelo/azul/rosa)
100 folhas de papel 40Kg (ofício)
100 folhas de papel 40Kg (ofício duplo)
04 potes de purpurina (dourada/prata/verde/vermelha)
03 folhas de lixa n°80
01 metro de contact transparente
02 folhas de EVA (laranja/rosa)
04 potes de tinta acrílica 37ml (cores variadas, sendo 1 branca)
01 pacote de color card
01 durex colorido
02 duas folhas de papel de seda(azul/amarelo)
04 folhas de papel lustroso (vermelho/amarelo/rosa/verde)
04 bastões de cola colorida (azul/verde/amarelo/vermelho)
02 folhas de papel camurça (vermelho/preto)
03 tubos de cola quente grossa

Entrega............................................................................até 31/01/2019
Horário de entrega.................................................de 08:00 às 17:00
Local para entrega.............................................Secretaria da escola
Atenção: O material somente será recebido se vier completo.
Não ultrapassar o prazo de entrega

