
200 folhas de papel A3
5 envelopes pardos tamanho A3
2 folhas de papel 40kg
2 folhas de papel seda
1 folha de papel glacê
3 cartolinas (colorida)
1 fita crepe 
1 pincel batedor
2 blocos de papel colorido criativo ( tamanho A4)
3 placas de EVA
1 rolo de fita durex (50mm x 50m)
2 caixas de GIZÃO de cera 
3 potes de tinta guache de 250gr
2 pacotes de lantejoulas tamanho grande (qualquer cor)
2 pacotes de palitos de sorvete com 100 unidades
1 pacote de olhos móveis (qualquer tamanho) 
1 pincel de cabo longo nº 16 
2 tubos de cola branca de 250mg
1 caixa com 6 unidades de cola glitter (colorida)
3 potes de massa de modelar de 500gr
2 folhas de papel pardo
2 folhas de papel crepom
1 revista velha para recortar
4 livros de literatura infantil (combinar com a professora, em fevereiro) 
1 almofada pequena (30cm x 30cm)
1 avental , para as atividades de pintura com o nome do aluno
creme dental infantil e escova de dentes com protetor ( no estojo pessoal, dentro da mochila)
1 toalha de mão, com nome da criança( trazer sempre dentro da merendeira) 
1 jogo educativo (combinar com a professora, em fevereiro)
1 pasta catálogo com 20 plásticos 
1 pacote de lenços umedecidos. 
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Cada aluno deverá trazer sempre na sua mochila uma muda de roupa íntima, blusa, short, um par de
chinelos. A agenda escolar será entregue em fevereiro.
O casaco Escolar e todo material devem estar, obrigatoriamente, identificados com o nome completo do
aluno.   
Outros materiais poderão ser solicitados, ao longo do ano letivo, em decorrência do trabalho e das
propostas desenvolvidas.

MATERIAL DE SUCATA: 2 folhas de lixas finas , algodão, botões, lã, palitos de fósforo, purpurina, retalhos
de tecido e 2 revistas infantis, 5 pratos de papelão (20cm). 

LIVRO DO PROJETO BILÍNGUE:

 
      COMPRA ON LINE COM 10% DE DESCONTO:  Clique e Acesse 

   www.sbs.com.br/escolapioxii

 
OBSERVAÇÕES:

 

Avenida Meriti, 265 – Vila Kosmos/ Rio de Janeiro – RJ
Tels: 3391.0074 ou 3391.0177

www.escolapioxii.g12.br
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