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PAPÉIS:
20 folhas de papel cartão color set A3 
02 blocos de desenho A3 -150g com 20 folhas
01 pacote de papel sulfite A4 - 75g com 100 folhas
01 pacote de papel machê 100 gramas 
01 folha de papel impermeável 50x70 (manteiga)
01 folha de papel celofane
FERRAMENTAS:
01 rolinho com textura para pintura 
01 pincel com cerdas macias (número 04)
01 pincel com cerdas duras (número 14)
01 tesoura para papel com pontas arredondadas
RISCANTES:
02 lápis grafite para desenho 6B
02 lápis grafite normal
01 caixa de lápis de cor aquarelável (12 cores)
01 caixa de Big giz de cera (12 cores)
01 caixa de lápis de cor 24 cores
01 marcador permanente (ponta chanfrada 4mm)
01 caixa de giz de cera tons de pele
01 caixa de caneta hidrográfica 12 cores (grossa)
01 caixa de caneta hidrográfica 12 cores (fina)
01 caneta esferográfica (qualquer cor)
01 marcador artístico giz líquido (qualquer cor) 

COLAS:
01 cola glitter
01 tubo cola bastão
02 tubos de cola branca de 90 a 110 ml
01 caixa de cola colorida 6 cores
MODELAGEM:
03 caixas de massa para modelar soft com 15 cores
ARQUIVOS:
01 pasta plástica com elástico A4 (fina)
01 pasta arquivo referência 9010
01 caixa organizadora polionda (tamanho P-
335x255x180mm)
10 saquinhos plásticos sem furos
01 prancheta A4
TINTAS:
01 aquarela
01 pote de tinta guache de 250ml tampa fliptop
 (branco)
01 caixa de tinta para pintura a dedo 6 cores
02 potes de corante alimentício 

MATERIAIS QUE FICAM NA MOCHILA: 
01 Garrafinha para água; 
01 Necessaire com escova dental simples, creme dental de preferência sem flúor e toalhinha.     
Trocas de roupas.

MATERIAIS COMPLEMENTARES:
01 Lancheira;
01 Camiseta tamanho adulto (usada) para ser utilizada em atividades com tinta;
01 Revista usada para ser utilizada em rasgaduras;
03 Fotos da criança no tamanho 10X15.

 

Favor COMPRAR materiais de papelaria SEM PERSONAGENS, desta forma, estaremos
contribuindo ainda mais para a construção do conhecimento com significado. 

 
MATERIAL DIDÁTICO - EDITORA EDEBÊ

COLEÇÃO GIROLHAR - ETAPA 4 - deverá ser adquirido pelo site www.lojaedebe.com.br
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