LISTA DE MATERIAIS – 2017 – K5






































2 blocos de papel canson desenho branco tamanho A4 c/ 20 folhas
4 unidades de borrachas brancas
2 unidade de caderno de desenho sem seda c/ 96 folhas
1 estojo de caneta hidrocor grossa c/ 12 cores
2 tubos de cola bastão 10gr.
3 unidades de durex colorido cores
4 potes de tinta guache escolar 250ml ( azul claro, preto , amarelo, roxo ,)
1 kit praia com baldinho
2 potes de glitter em cores ( prata , dourado )
2 estojo de lápis de cor aquarela c/ 12 cores
6 lápis preto nr 2
1 apontador c/ depósito
2 unidades de caneta gel ( 1 prata e 1 dourada )
1 tubo de cola Tenaz 110gr
1 pote de massinha para modelar soft 500gr
3 folhas de papel cartão de cada cor (vermelho, amarelo, roxo, lilás e azul claro )
1 pacote com 3 folhas de papel colorset preto
2 bloco de papel creative lumipaper A4 c/ 50 folhas
1 bloco de papel vegetal A4 liso 60 gr c/ 20 folhas
2 pastas classif. c/ grampo plastico mod. 1039 ( cores azul e cristal)
1 pasta line c/ elastico cor cristal
1 unidade de tesoura sem ponta – Preferencialmente da marca MONDIAL
1 unidade de prancheta cristal tamanho A4
10 unidades de prendedores de madeira
5 unidades de pratos de papelão (tamanho refeição)
3 unidades de canetas para retroprojetor 2.0 ( preta )
1 rolo de fitilho
8 unidades de envelopes cor branca tamanho A3
3 unidades de envelopes cor branca tamanho A4
1 pasta polionda ofício com elastico azul tamanho A4 – grossa 55mm
2 estojos giz pastel
1 DVD R
25 Sacos plásticos 4 furos grosso tamanho A 4
1 Squeeze Plástico branco

Recomendamos as marcas: Acrilex, Faber Castell, Pilot entre outras.
Recomendamos as papelarias: Tanby, Sartec, Kalunga, Nova Mania.

*Nossa lista está em conformidade com a Lei Federal nº 12.886/2013*
OBS: O material deverá ser entregue no período de 11 à 22/01/2017

