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Individual Supply List 2022 

PRE-SCHOOL I (Maternal I) 

To bring on the 1st day of school 
1 plastic box (PVC) with lid - approximately 8L (with identification), containing: 

• 1 toothbrush and toothpaste (with name tag). 
• Two changes of clothes and slippers, in case the child needs to change (with name tag); 
• 1 personal hygiene kit - 200ml head-to-toe liquid soap, 200ml conditioner and hairbrush - (with name tag on 
each item) - To be used when necessary. 
• 1 infant bath towel (with name tag) - To be used when necessary. 
• Diapers, wet wipes, diaper rash ointment (if the child uses diapers). 
 

IMPORTANT GUIDELINES: 
 
• The listed supplies must be delivered during the weeks of December 13-17, 2021, or January 24-26, 2022. 
Opening hours: 9 am to 2:30 pm. 
• Classes will start on January 28, 2022. 
• The first parent/teacher meeting will be on Thursday, January 27, 2022, at 8:00 am (initially via Zoom. The 
invitation will be sent by email). 
• The daily uniform is mandatory and must be purchased at “CASA DO COLLEGIAL” (Address: SCRS 509, Block B, 
Store 19-20 - Asa Sul - Telephone: (61) 3244-2512 | 98477-0799). On Fridays, the use of the uniform is optional. 
On this day, the student may wear costumes or other clothing of their choice. 
• Important: all materials sent to school, including uniforms, must be identified. 
We ask that you observe the expiration dates of the materials that will be delivered, as they must be used 
throughout the school year (examples: paint, glue, masking tape, among others). 
 

NOTE: the following supply list is in Portuguese to facilitate purchase in Brazilian stores.   
The description of the use of each set of school supplies follows specific Brazilian legislation. 

 

Quant. Pedagogical supplies to be used in the school Specific usage plan 
1 Avental plástico (se possível, com mangas) Para as aulas de Artes, na realização de trabalhos com tinta. 

3 Bloco de papel para desenho, 20 folhas, 200g/m2 - 
A3 

Para confecção de trabalhos que serão expostos na Festa 
Junina, no Festival Internacional e atividades diárias que 
serão desenvolvidas, ao longo do ano, especialmente, sobre 
os temas de Ética e de Ciências de cada semestre. 

2 Bloco de papel para desenho, 20 folhas, 200g/m2 – 
A4 

Para confecção de trabalhos que serão expostos na Festa 
Junina, no Festival Internacional e atividades diárias que 
serão desenvolvidas, ao longo do ano, especialmente, sobre 
os temas de Ética e de Ciências de cada semestre. 

1 Bloco de papel criativo, 32 folhas, 8 cores, 
120g/m2, A4 

Para confecção de cartões, jogos pedagógicos, desenhos e 
uso nas atividades em geral, especialmente, nos trabalhos 
desenvolvidos nas aulas de Artes. 

1 Bloco de papel criativo, A3 Para confecção de cartões, jogos pedagógicos, desenhos e 
uso nas atividades em geral, especialmente, nos trabalhos 
desenvolvidos nas aulas de Artes. 

1 Bloco de papel colorido criativo lumi, 50 folhas, 
75g/m2, A4  

Material utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, 
para trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de 
conteúdo (cores, tamanhos, coordenação motora, percepção 
tátil, rasgaduras). 

1 Caixa de cola colorida - 6 unidades  
(sugestão: Acrilex) 

Para uso do estudante na confecção de cartões, desenhos e 
atividades, em geral, nas aulas de Artes. 

1 Caixa de Big giz de cera triangular, 12 unidades 
(sugestão: Faber-Castell ou acrilex) 

Para uso em pinturas, desenhos e atividades desenvolvidas, 
especialmente, nas aulas de artes. 

1 Caixa de Big giz de cera – Multicultural, 12 cores 
(sugestão: Acrilexl) 

Para uso em pinturas, desenhos e atividades desenvolvidas, 
especialmente, nas aulas de artes. 

1 Caixa Glitter escolar (c/6 cores sortidas) 3g Para confecção de cartões, desenhos e atividades, em geral, 
nas aulas de arte. 

1 Esponja (tipo esponja de banho com textura) Para confecção de trabalhos com tinta, nas aulas de artes. 
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10m Fita cetim nº 1 (cores primárias) Para confecção de cartões e lembranças realizadas pelos 
estudantes. 

2 Folha de cartolina dupla face (cores variadas) Para confecção de trabalhos que serão expostos na Festa 
Junina, no Festival Internacional e atividades diárias que 
serão desenvolvidas, ao longo do ano, especialmente, sobre 
os temas de Ética e de Ciências de cada semestre. 

2 Folha de EVA (cores variadas) Para confecção de trabalhos que serão expostos na Festa 
Junina, no Festival Internacional e atividades diárias que 
serão desenvolvidas, ao longo do ano, especialmente, sobre 
os temas de Ética e de Ciências de cada semestre. 

2 Folha de EVA com glitter (cores variadas) Para confecção de trabalhos que serão expostos na Festa 
Junina, no Festival Internacional e atividades diárias que 
serão desenvolvidas, ao longo do ano, especialmente, sobre 
os temas de Ética e de Ciências de cada semestre. 

1 Folha de papel cartão (cores variadas) Para confecção de trabalhos que serão expostos na Festa 
Junina, no Festival Internacional e atividades diárias que 
serão desenvolvidas, ao longo do ano, especialmente, sobre 
os temas de Ética e de Ciências de cada semestre. 

2 Folha de papel celofane (cores variadas) Para confecção de trabalhos que serão expostos na Festa 
Junina, no Festival Internacional e atividades diárias que 
serão desenvolvidas, ao longo do ano, especialmente, sobre 
os temas de Ética e de Ciências de cada semestre. 

1 Folha de papel celofane nacarado Para confecção de trabalhos que serão expostos na Festa 
Junina, no Festival Internacional e atividades diárias que 
serão desenvolvidas, ao longo do ano, especialmente, sobre 
os temas de Ética e de Ciências de cada semestre. 

1 Folha de papel laminado (cores variadas) Para confecção de trabalhos que serão expostos na Festa 
Junina, no Festival Internacional e atividades diárias que 
serão desenvolvidas, ao longo do ano, especialmente, sobre 
os temas de Ética e de Ciências de cada semestre. 

25 Folha de papel sulfite A4 Para confecção de trabalhos diários realizados em todos os 
componentes curriculares. 

2 Maleta A3 c/ Alça - aproximadamente 
355x505x35mm (azul) 

Material de uso individual utilizado pelo estudante, ao longo 
do ano letivo, para organização dos trabalhos de artes – 
Portfólio. 

1m Papel contact transparente de boa qualidade – 
sem amassar 

Para utilização na produção de trabalhos que retratam vitrais 
e cores translúcidas. 

4m Papel pardo kraft 
(600cm x 120cm) 

Utilizado para composição do ‘contorno do corpo humano’, 
trabalhos artísticos no solo, representações 
temáticas/comemorativas e produções que retratam 
paisagens.  
A atividade de traçar o contorno do corpo, por exemplo, 
proporciona às crianças o reconhecimento do seu próprio 
corpo, de suas capacidades de movimento, percepção, 
coordenação e criatividade.  

1 Pacote de canetas hidrográficas lavável, ponta 
jumbo - 12 unid. 
(sugestão: Acrilex) 

Para atividades em geral, especialmente, nas aulas de Artes. 
A caneta hidrográfica possui cores fortes. O manuseio auxilia 
na percepção das cores e destreza na habilidade de 
desenhar. 

4 Pacote de massa de E.V.A para artesanato – 50g – 
cores variadas  

Para desenvolver a coordenação motora fina e produção de 
peças artesanais. 

1 Pacote de palito de madeira largo (tipo: abaixador 
de língua ou para depilação) – 100un (cada pacote) 

Para brincadeiras que envolvem criatividade, atividades 
como ferramenta de aprendizagem, confecção de trabalhos 
ligados ao artesanato e, ainda, para auxiliar na mistura de 
tintas ou cola. 

1 Pacote de canudo de papel grosso Para brincadeiras que envolvem criatividade, atividades 
como ferramenta de aprendizagem e para confecção de 
trabalhos ligados ao artesanato.  

2 Pacote de penas artificiais (coloridas) Para utilização na confecção de animais e artefatos indígenas 
(cocar, peteca, entre outros). 
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1 Pincel cabo curto, ponta chata, Nº 20  
(sugestão: Condor, Ref.: 471) 

Para uso nas aulas de Artes e na confecção de trabalhos com 
tinta. 

4 Potes de tinta guache 500ml (sugestão: Acrilex) 
Cores: vermelho fogo, amarelo ouro, azul 
turquesa, preto ou branco.  

Para utilização, especialmente, nas aulas de Artes com 
pinturas em papel e tela. 

30 Prato de papelão - nº 4, 6 e 8 
(10 unidades de cada tamanho) 

Para utilização nas aulas de Artes, na ilustração e confecção 
de animais e personagens. 

1 Quebra cabeça divertido com kit 6 cores de 
tempera guache  
(sugestão: Acrilex) 

Para exercitar o raciocínio, melhorar a coordenação motora, 
promover relaxamento e possibilitar a customização de um 
quebra cabeça próprio. 

1 Rolo de espuma para pintura (pequeno) O rolo de espuma é utilizado como ferramenta de pintura. 
Auxilia no desenvolvimento do tônus muscular.  

2 Rolo de fita papel marrom - 48mm x 50mm 
(sugestão: Scotch 3777) 

Para confecção de jogos e materiais pedagógicos em todos os 
componentes curriculares. Também é utilizado na elaboração 
de trabalhos de Artes. 

2 Rolo de papel crepom (cores variadas) Para confecção de trabalhos que serão expostos na Festa 
Junina, no Festival Internacional e atividades diárias que 
serão desenvolvidas, ao longo do ano, especialmente, sobre 
os temas de Ética e de Ciências de cada semestre. O 
manuseio do papel crepom, através de brincadeiras, auxilia 
no desenvolvimento da coordenação motora fina. 

1 Saquinho de olhos móveis, sem pestana, 100un. 
(tamanho: 18mm) 

Para confecção de trabalhos com representação de animais 
ou pessoas. 

2 Tela para pintura (27cm x 35cm) Para realização de pintura com tinta. A atividade poderá ser 
proposta como uma releitura de determinada Obra ou 
desenho livre.   

1 Tesoura Kids lâmina plástica (sugestão: CIS) Para utilização com massa de modelar. 

2 Tubo de cola branca com bico 250ml 
(sugestão: Cascorez) 

Para uso diário em atividades diversificadas de colagem. 
Assim como a tesoura, a utilização da cola auxilia no 
desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas. 

 

Supply list in accordance with District Law 4,311/2009 and Federal Law 12,886/2013 

PROCON - SCS, Block B60 - Room 240 - Asa Sul, Brasília - DF, Telephone: 151 (procon@procon.df.gov.br) 

PROCON Bus Station - Brasília Underground Bus Station, Platform D, Brasília – DF, Telephone: 151  

 

Affinity Arts International School 

Telephone: (061) 3248-2966 | 3248-4236 

 

 

Brasília, October 10, 2021. 


