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 KIT LIV - Grupo 5 – (Adquirido no colégio) 

 
 

 

 01 Classificador com elástico com logotipo do colégio. 

 01 Classificador rápido com logotipo do colégio. 

 01 Pasta catálogo com 40 folhas com logotipo do colégio. (apenas para alunos novos) 

 01 Pasta para arte com logotipo do Colégio. (adquirida no Colégio) 

 01 Avental plástico. (tamanho grande) 

 01 Brinquedo. (jogo simbólico) 

 02 Cadernos de desenho (A4 / 96 folhas) espiral. 

 01 Caderno de pauta, capa dura, grande com 96 folhas. 

 01 Copo inox (com nome gravado obrigatoriamente). 

 01 Estojo completo (3 lápis / borracha / lápis de cor / hidrocor / apontador com depósito / 

cola bastão média) Todos os materiais e estojo devem ser identificados com nome. 

 02 Jogos. Sugestões: bloco de montagem (lego grande ou arquiteto) alfabeto, ligue letra 

alfabeto, quebra-cabeça, memória, primeiras palavras (madeira ou de papelão duro), 

dominó. 

 01 Balde de praia com pá. 

 04 Livros de literatura infantil. (lista anexa – não trocar os títulos sugeridos) 
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 01 Tesoura. (sem ponta / nome gravado) 

 
 
 

 02 Canetas para tecido. 

 02 Canetas ponta porosa fina – permanente. 

 02 Canetas permanente ponta grossa – cor preta. 

 02 Caixas de lápis cera gizão. (12 cores) 

 02 Estojos de pilot color. (12 cores) 

 02 Estojos de hidrocor. (12 cores) 

 04 Borrachas brancas. (grande) 

 02 Caixas de lápis de cor. (12 cores / grande) 

 02 Caixas de cola gliter. 

 02 Caixas de cola colorida. 

 02 Folhas de nacarado. 

 05 Folhas de papel de seda. 

 05 Folhas de papel Carmo. (verde escuro) 

 05 Folhas de papel Carmo. (verde claro) 

 01 Folha de papel metro pardo. 

 01 Folha de papel presente. (tema infantil) 

 02 Folhas de emborrachado. (verde claro) 

 02 Folhas de emborrachado. (verde escuro) 

 02 Folhas de emborrachado com gliter. 

 100 Folhas ofício branco. (tamanho A3) 

 100 Folhas ofício colorido de cada cor. (A4/ azul) 

 06 Lápis no 02. (triangular) 

 02 apontadores com depósito. 

 03 Metros de kami (verde claro) - peça única. 

 03 Metros de kami (verde escuro) - peça única. 

 01 Metro de feltro. (verde escuro) 

 01 Metro de feltro. (verde claro) 

 01 Rolinho de espuma para pintura. 

 01 Pacote de glíter prata. (50g) 

 04 Caixas de massa de modelar “Base amido”. 

 01 Caixa de tempera / guache fantasia glitter. 

 01 Caixa de cola colorida brilhacolor/gliter. 

 01 Tubo de tinta dimensional. (relevo)  
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 02 Folhas de cartolina laminada prata. 

 10 Folhas de papel duplex. (5 verde escuro e 5 verde claro) 

 01 Frasco de anilina. 

 01 Lixa de parede no 120. 

 01 Metro de fita rigor. 

 50 Palitos de picolé. 

 1 Pacote de pratinho de papelão – tamanho médio. 

 02 Pincéis. (no 20 - nº 6) 

 02 Potes de tinta guache. (1 verde claro e 1 verde escuro - 250 ml) 

 01 Pote de tinta acrílica – 250 ml cor verde. 

 01 Rolo de fita metaloide no 05. (1,4 cm x 50 cm) 

 02 Tintas para tecido. (não tóxica) 

 05 Bastões de colas quente. (grosso) 

 01 Tubo de cola de isopor. (200ml) 

 01 Tubo de cola branca. (200ml) 

 03 Colas bastão. (médias) 

 03 Blocos de papel criativo. 

 03 Blocos de papel Canson A3. (170g/m2) 

 03 Pacotes creative lumi paper. 

 03 Pacotes papel – Filipinho color cards A4. 

 02 Rolos de fita durex transparente – larga. 

 02 Rolos de fitas dupla face. 

 01 Rolo de fita durex colorido. (12mm) 

 
 
 
 

1. Todos os livros e cadernos deverão ser marcados com o nome do aluno 

(na capa) e forrados com plástico transparente. 

2. Disponibilizaremos funcionárias para receber os materiais nas seguintes 

datas: 

 De 28/01 a 31/01/2020, no horário de 8h às 17h – MATERIAL DE 

ARTES, MATERIAL INDIVIDUAL, LIVROS DIDÁTICOS E DA 

CIRANDA. O material deve ser identificado com o nome e ano do 

aluno.  
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3. A aquisição do material de Artes poderá ser feita no Colégio, mediante 

pagamento de taxa ou em qualquer papelaria. 

4. Início das Aulas: 

 Infantil e 1o ano E.F. I – 04/02/2020 

 2o ao 5o ano E.F. I – 03/02/2020 
 

Atenciosamente, 
Equipe Mendel Vilas 

 


