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Casa da Cidade / Livraria Leriver 
R. Cel. Leme, 371 - Centro, Bragança Paulista – SP 
(11) 4033-8967 

• A Viverde incentiva o consumo consciente e sugere que os materiais já 
utilizados, mas que em bom estado, sejam reaproveitados. 

• PARTE A (Materiais que devem ficar na mochila e/ou em sala, de uso 
individual). 

• PARTE B (Materiais de uso artístico, de uso coletivo). 

 

Qtd. PARTE A – USO INDIVIDUAL 
1 pasta polionda verde pequena (2cm) 
1 caderno capa dura verde pequeno – 48folhas 
1 lupa 
1 lanterna pequena 

1 caixa de lápis de cor JUMBO 
1 apontador para lápis JUMBO 
1 tela 9x12  
1  kit de encadernação A4 com capa transparente e espiral tamanho 12 
1 prancheta 

1  sacolinha de higiene – VIVERDE 
1 toalha de mão  
1 toalha pequena para lancheira 
1 creme dental 
1 escova de cabelo ou pente 

1 sabonete líquido 
1 squeeze, copo ou caneca 

PARTE B – USO COLETIVO 
2 canetas retroprojetor PRETA 
1  caneta Posca – VERDE 
1 caixa de giz de cera grande – 12 cores 
1 jogo de hidrocor JUMBO e lavável 

1 fita crepe – 19X50 
1 fita adesiva transparente – 19x50 
6 colchetes para papel nº 07 
1  tesoura escolar 
1 pacote de sulfite A4 CHAMEX – 500 folhas 

1 folha de papel transfer para tecido claro – A4 
1 bloco de papel Criativo A4 
1 blocos de CANSON A3 (branco e sem margem) 
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1 bloco de CANSON A4 (branco e sem margem) 
1 pote de massa de modelar ACRILEX – COLORIDA – 500g 
1 tubo de cola TENAZ – 40g cada 
1 tubo de cola bastão (PRITT) – 30g 

1 pote de guache 250ml COLORIDO 
1  pote de guache 250 ml PRETO OU BRANCO 
1 trincha ¾ TIGRE (ref. 186) 
1  pincel nº 18 – TIGRE (ref. 815)  

1m tecido algodão cru 

1m tecido tipo chita 
1m  tecido voal BRANCO 
10 botões coloridos (médios e grandes) 
1  pacote de palito de sorvete colorido 
2 pacotes de Perfex 
1 novelo de lã grossa 

1 pacote de argila para vaso 
2  caixas de lenços de papel 
2 pacotes de lenços umedecidos com 50 unidades 
1 colher de pau 
1  bacia de alumínio pequena ou média 

1 lençol usado 
1 pacote de prendedor de madeira 
3 objetos em desuso a escolha: talheres de silicone ou alumínio, escumadeira, 

peneira de qualquer tamanho, formas de alumínio, panelas, tampas 
2 livros de história de capa dura à escolha da família, adequado à faixa etária 
1 revista usada e revisada 


