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4 cartelas de adesivos com temas infantis
1 cola branca tenaz (100 ml)
1 cola bastão Pritt
1 durex cor amarela
1 durex transparente
1 durex largo transparente
4 envelopes brancos tamanho A3 (370mmX47mm)
4 envelopes brancos tamanho ofício
4 envelopes tamanho A4
1 esponja de cozinha
1 folha de EVA amarela
1 folha de EVA decorada
1 folha de EVA com glitter amarela
1 fita crepe estreita
1 metro de fita de cetim amarela de 2 cm de largura
1 pacote de forminha para doce prateada
1 pacote de papel Criative Paper
1 caixa de giz de cera - Meu Primeiro Giz 6 cores (preferência Acrilex)
2 glitter frasco pequeno dourado
2 potes pequenos de lantejoulas tamanho grande douradas
1 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores (preferência Faber Castell)
1 rolo pequeno de lastex
1 folha de lixa escolar grossa
2 potes de massinha para modelar (preferência Uti Guti 140 g)
1 bloco de papel canson branco tamanho A3
1 bloco de papel canson branco tamanho A4
1 pasta L tamanho ofício cor vermelha
1 pacote de pratos de aniversário
3 retalhos pequenos de tecido estampado (20x20 cm)
1 metro de tecido algodão cru
1 estojo de canetas hidrográficas Pilot
1 Metro de TNT amarelo
1 pc de garfos descartáveis de sobremesa
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AS FAMÍLIAS QUE DESEJAREM PODERÃO TRAZER OS SEGUINTES MATERIAIS:
OBS.: NOS MATERIAIS DE USO COLETIVO, NÃO DEVE CONSTAR O NOME DA CRIANÇA.

1 pc de colheres descartáveis de sobremesa
1 pacote de sacos de pipoca brancos
30 sacos plásticos para roupa molhada
1 caixa de tinta guache (6 cores)
1 rolinho de espuma para pintura
1 Pincel no 18 (815)
1 folha de papelão polionda crafit
2 fls de papel celofane amarelo
10 saquinhos de celofane para presente (tamanho médio com motivos infantis)
1/2 metro de velcro branco com 2 cm de largura
1 pacote de palitos de sorvete amarelos
1 caixa de tinta gliter 6 cores
1 pacote pequeno de algodão
1 rolo de fitilho amarelo
100 folhas de papel sulfite A3
100 folhas de papel sulfite A4
50 bexigas amarelas
1 metro de papel contact transparente
2 folhas de papel craft
3 cartolinas brancas
2 cartolinas amarelas
2 papéis-espelho amarelos
2 papéis laminados amarelos
2 papéis camurça amarelos
1 papel-pedra
2 papéis crepon amarelos
2 collor set amarelos
5 pares de olhos móveis (vários tamanhos)
1 metro de plástico bolha
1 pacote de argila escolar
1 pc de palha colorida
1 pc de algodão colorido


