COLÉGIO TENENTE RÊGO BARROS – ENSINO de ARTE – Prof. JUVENIL – 1º ANO do Ensino MÉDIO – 2021
MATERIAIS para USO nas AULAS de ARTE
Os materiais de arte a seguir serão os mesmos que o aluno usará quando retornar para as aulas presenciais.
MATERIAIS para DESENHO:
• 1 Lápis 2B (ou substituir por 1 lapiseira 0,7 com grafite 0,7 2B).
• 1 Lápis 6B.
• 1 Caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores)
• 1 Apontador para lápis
• 1 BORRACHA macia para lápis
• 1 Caneta esferográfica PRETA.
• 2 Canetas PRETAS do tipo para marcar CD (uma com ponta fina e outra com ponta mediana ou grossa)
• 1 RÉGUA de 30 centímetros.
• 1 Compasso para desenho
• 1 Rolo de fita crepe (Delimitar margens para pintura)
• 1 Bloco de papel CANSON branco para desenho, 180g, tamanho A4 (não milímetrado e sem margens).
•

1 pasta (com elástico) para guardar e conservar as atividades práticas de arte, ao longo do ano

MATERIAIS para PINTURA (comprar alguns, outros já tem em casa):
•

TINTA ACRÍLICA para TELA (da marca ACRILEX) - 1 TUBO de 20ml de cada COR a seguir:
OBS: A indicação da marca ACRILEX foi necessária porque o nome de algumas cores são diferentes nas outras marcas:

•
•
•
•

Branco de titânio
Azul da Prússia
Azul cerúleo
Verde inglês nº 5

•
•
•
•

Verde vessie
Amarelo limão
Amarelo de cádmio
Amarelo pele

•
•
•
•

Laranja de cádmio
Vermelho claro
Marrom van dyck
Preto.

IMPORTANTE: A tinta ACRÍLICA para TELA (da marca ACRILEX), pedida no tópico acima, permite melhor mistura de cores
e melhor resultado pictórico. Mas devido as dificuldades do momento atual, se não encontrada, faça a substituição por
tinta TÊMPERA GUACHE (acrilex). Para isso, compre conforme descrição a seguir:
•

2 caixas de TÊMPERA GUACHE ACRILEX com 12 CORES (o potinho de cada cor tem 15ml).
OBS: Algumas tintas GUACHE são aguadas ou não tem nitidez, com muita goma, deixa as cores transparentes.
Por isso, recomendamos a tinta TÊMPERA GUACHE da marca ACRILEX, por já conhecermos que ela apresenta
as cores nítidas e por cobrir melhor a superfície do papel não dificultando a pintura do aluno.

•
•
•
•
•
•

4 PINCEIS ponta chata (1 de cada número a seguir: 0, 2, 06 e 12).
1 RECIPIENTE para água. Usar para lavar pinceis (Sugestão: qualquer pote plástico vazio de 500g).
1 PALETA para misturar cores (sugestão prática: usar pratos descartáveis BRANCOS).
1 PANO para limpeza (sugestão: qualquer tecido mesmo usado de algodão).
1 TOALHA de plástico, para proteger a sua mesa durante a pintura (sugestão de tamanho: 1x1 metro).
1 AVENTAL para proteger o seu uniforme (algumas cores são difíceis de sair durante a lavagem)

MATERIAIS de APOIO (o aluno poderá precisar):
• 1 Tubo de COLA branca para papel
• 1 TESOURA de ponta redonda
• 1 sacola de plástico ou caixa para guardar os materiais de DESENHO e PINTURA.
Para ajudar: Fiz contato com as lojas a seguir e verifiquei que elas têm a maioria dos materiais da lista. Veja disponível
endereços, telefones e WhatsApp.
•

ACHÉ: (loja de materiais artísticos) Endereço: Rua João Diogo Nº 150, esquina com a 16 de novembro (referências:
Próximo ao corpo de bombeiros e Palácio Antonio Lemos). WhatsApp: 98412-3742 / Telefones: 3299-3300 / 32195306 (E-Mail: acheartes@yahoo.com.br)

•

BRAZZ-BRAZZ: Endereço: Tv. Padre Eutíquio Nº 467, esquina com Senador Manoel Barata (referências: Próximo à
Praça da Bandeira). WhatsApp: 99241-9325 / Telefone: 3202-7300 / 3230-2503

