
 
 

LISTA DOS MATERIAIS PARA AS PROPOSTAS DO MÓDULO 1 
 

proposta materiais 

A Partir de Manchas I 
Álcool absoluto (*), cotonetes, frasco com bico dosador, materiais 

gráficos, nanquim preto, papéis de desenho (40k) 

Desconstrução de um 
estereótipo 

Caneta pilot, cola em bastão, materiais gráficos, papel A3, pincéis, 
revistas, tinta à base d’água 

Construção Poética Lápis ou caneta, papel para anotação ou gravador 
 
(*) O Álcool ideal é o chamado “absoluto” que possui 92% ou mais (Exemplos: Álcool Tupi 
92,8% / Álcool Facilita 92,8% / Álcool Etílico 92,8% / Álcool absoluto Prolink 99,5%).  
Pode ser encontrado em farmácias, lojas de produtos para médicos e lojas de tintas para casa. 
Mas caso não encontre, é possível utilizar o álcool líquido mais comum que é mais hidratado. 
 
LISTA COMPLETA DE MATERIAL PARA O FORMAE - 6 MÓDULOS 
 
Aquarela (em tubo - caixa pequena com cores variadas) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Guache - cores primárias + preto e branco [papelarias - marca Acrilex] 
Nanquim preto - pequeno (marca acrilex) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Nanquim em cores variadas - pequeno (marca acrilex) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Álcool absoluto 93% ou mais (1 litro) - [farmácias, lojas de produtos para médicos e lojas de tintas 
para casa] 
Giz branco (3 unidades) - [papelarias] 
Giz colorido (1 caixa pequena) - [papelarias] 
Grafite em pó - [lojas de tintas para casa e lojas de material de arte] 
Pastel oleoso (caixa pequena com cores variadas) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Lápis de cera colorido (estojo pequeno) - [papelarias] 
Lápis de cor aquarelável (estojo pequeno) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Lápis grafite 6B (1 unidade) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Carvão (caixa pequena) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Cola branca (1 unidade pequena) - [papelarias]  
Cola de isopor (1 unidade pequena com bico) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Cola bastão (1 unidade) - [papelarias e lojas de material de arte] 
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SUPORTES 
 
Papel 40k (10 folhas) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Papel A3 (50 folhas) - [papelarias] 
Cartolina preta (2 unidades) - [papelarias e lojas de material de arte] 
 
 
FERRAMENTAS 
 
Pincel de pêlo - roliço fino / médio / grosso (1 de cada) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Pincel de cerda - chato / médio / grande (1 de cada) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Rolo de espuma de 10 cm (2 unidades) - [lojas de tintas para casa] 
Estilete (1 unidade) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Tesoura (1 unidade) - [papelarias] 
Régua de 40 cm (1 unidade) - [papelarias] 
Palitos de churrasco (1 pacote) - [papelarias] 
Chapa de acrílico (1 unidade de 20x20 cm) - no caso de uso por adultos pode ser substituído por 
chapa de vidro, lajota de cerâmica lisa, plástico (o mais espesso que tiver) ou fórmica (pode usar a 
própria mesa). - [lojas especializadas] 
 
 
OUTROS 
 
Fixador de carvão spray (1 unidade) - [papelarias e lojas de material de arte] 
Arame de alumínio (menor quantidade disponível - pode ser galvanizado) - [papelarias e lojas de 
material de construção] 
Alicate de corte pequeno (1 unidade) - [lojas de ferramentas] 
 
 
  

 

v.2020 

 

www.arteacaobrasil.com.br/online 

2 / 7 

 

https://www.arteacaobrasil.com.br/online


 
 

 
INDICAÇÃO DE LOCAIS PARA COMPRA DOS MATERIAIS 
 
RIO DE JANEIRO - RJ 
 
LOJAS FÍSICAS 
 
Lojas Caçula 
BARRA DA TIJUCA- Shopping Uptown - Av. Ayrton Senna, 5.500  
CENTRO - Rua Buenos Aires 261 
COPACABANA - Rua Barata Ribeiro, 503 Lojas A/B  
 
Lojas Kalunga 
BARRA DA TIJUCA:  
Shopping Metropolitano- Av. Abelardo Bueno, 1300 - Loja 1  
Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3.000 
Guanabara - Av. das Américas, 3.501 - Box 1 
 
Papelex 
Penha - R. Castelo Branco, 213 - Penha Circular 
 
Papelaria Botafogo 
Rua Voluntários da Pátria- 470 
 
Ipanema Papéis 
R. Visc. de Pirajá, 239 - RJ 
 
SÃO PAULO - SP 
 
Arte Brasil - http://artebrasilmateriais.com.br/ [também vende online] 
Rua Joel Jorge de Melo, 752 - Vila Mariana - São Paulo / SP 
loja@artebrasilmaterias.com.br 
Instagram | Facebook 
Tel:(11) 5549-3900 / 2578-8739 / 9 9689-7466 (Whatsapp) 
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Arte Mel Artesanato - http://www.artemelartesanato.com.br/ [também vende online] 
Rua das Rosas, 143 - Mirandópolis (metrô Praça da Árvore), São Paulo - SP 
artemelartesanato@hotmail.com 
Instagram 
Tel:(11) 3326-6197 
 
Loja Mooca - https://www.casadaarte.com.br/ [também vende online] 
Loja Mooca - R. Ibipetuba, 68 - Mooca, São Paulo - SP 
Loja Brooklin - Av. Portugal, 191 - Brooklin, São Paulo 
Loja Santana - R. Alfredo Pujol, 326 - Santana 
Loja Cambuí - Av. Júlio de Mesquita, 781 - Cambuí, Campinas - SP 
casadaarte@casadaarte.com.br 
Instagram | Facebook 
Tel: (11) 2914-7277 
 
 
BELO HORIZONTE - MG 
 
Artes Gerais - http://www.artesgerais.com.br/ 
Rua Tupis, n.º 25 - Sobreloja 207 / 227 - Centro - Galeria Othon Palace 
artesgerais@artesgerais.com.br  
https://www.instagram.com/artesgeraisoficial/ 
Tel:(31) 3222-7195 / (31) 3222-7420 / (31) 3222-4890 
 
 
CURITIBA - PR 
 
Ffee’s Arte - https://www.ffeesarte.com.br/ 
Av. Senador Salgado Filho, 3404, Uberaba, Curitiba/Pr 
contato@ffeesarte.com.br / sseesarte@gmail.com 
https://www.facebook.com/ffeesarte 
Tel:(41) 3029-7848 
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PORTO ALEGRE - RS 
 
Cor da Terra "A Casa do Artista" - https://cordaterra.com/ [também vende online] 
Av. Eduardo Prado, 2150 
cordaterra@terra.com.br 
https://www.instagram.com/cor_da_terra_ 
Tel:(51) 3246-9878 
 
Koralle - https://www.koralle.com.br/ [também vende online] 
Loja Redenção - Av. José Bonifácio, 95 - Farroupilha, Porto Alegre 
Loja Santander Cultural - Rua 7 de Setembro, 1028 - Centro Histórico, Porto Alegre 
koralle@koralle.com.br 
https://www.instagram.com/korallearte  
http://twitter.com/korallearte 
Tel:(51) 3226-0265 / 98235-2227 (whatsapp) 
 
Tintas Toda Cor - http://www.tintastodacor.com.br/ 
Av. Manoel Elias, 325 - Bairro Passo das Pedras - Porto Alegre/RS 
todacor@tintastodacor.com.br / todacor_ind@hotmail.com 
Tel:(51) 3338-4302 / 3348.9277 
 
Atelier Cor e Artes - https://www.coreartes.com.br/ 
Avenida Otto Niemeyer, 1972 - Porto Alegre, RS 
coreartes@coreartes.com.br 
https://www.instagram.com/coreartesartesanato/ 
Tel:(51)3028-8470 / 99243-0746  
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LOJAS ONLINE 
 
Arte Brasil - http://artebrasilmateriais.com.br/ 
 
Arte Mel Artesanato - http://www.artemelartesanato.com.br/ 
 
Casa da Arte - https://www.casadaarte.com.br/ 
 
Casa do Artista - https://acasadoartista.com.br/ 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Caneta Pilot / Cola bastão / Pincel / Tinta a base d’agua / materiais gráficos / Nanquim preto / Papéis 
 
Cor da Terra “A casa do Artista” - https://cordaterra.com/ 
 
Gimba - https://www.gimba.com.br/ 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Caneta Pilot / Cola bastão / Pincel / Tinta a base d’agua / materiais gráficos  
 
Ipanema Papéis - https://www.ipanemapapeis.com/loja/ 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Caneta pilot / Cola Bastão / Pincel / Materiais gráficos  
 
Kalunga - https://www.kalunga.com.br/ 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Espeto de churrasco / Caneta pilot / Cola em bastão / Pincel / Tinta base d'água (guache, acrílica, nanquim, 
aquarela) / Materiais Gráficos (lápis grafite, carvão, lápis cera, lápis de cor, pastel seco, giz, pastel oleoso, 
caneta pilot) 
 
Koralle - https://www.koralle.com.br/ 
 
Lepok - https://www.lepok.com.br/ 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Caneta Pilot / Cola bastão / Pincel / Tinta a base d’agua / materiais gráficos / espeto 
 
Loja Mooca - https://www.casadaarte.com.br/ 
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Loja Pintar - https://www.pintar.com.br/loja/ 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Caneta pilot / Cola em bastão / Pincel / Tinta base d'água (Guache / Acrílica / nanquim / Aquarela / Materiais 
Gráficos (lápis grafite, carvão, lápis cera, lápis de cor, pastel seco, giz, pastel oleoso, caneta pilot) / Papéis / 
Argila 
 
Loja Port - https://www.portinfo.com.br 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Caneta Pilot / Cola bastão / Pincel / Tinta a base d’agua / materiais gráficos  
 
Papelaria Matriz - https://www.papelariamatriz.com.br/ 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Caneta Pilot / Cola bastão / Pincel / Tinta a base d’agua / materiais gráficos / Nanquim preto 
 
Papelaria Queiroz - https://papelariaqueiroz.com.br/ 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Caneta Pilot / Cola bastão / Pincel / Tinta a base d’agua / materiais gráficos  
 
Papelaria Real - https://www.papelariareal.com.br/ 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Caneta Pilot / Cola bastão / Pincel / Tinta a base d’agua / materiais gráficos / Nanquim preto / espeto para 
churrasco  
 
Papelaria Universitária - http://www.papelariauniversitaria.com.br/ 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Caneta Pilot / Cola bastão / Pincel / Tinta a base d’agua / materiais gráficos / Nanquim preto 
 
Papelex - https://www.papelex.com.br/ 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Espeto de churrasco / Materiais gráficos / Cola bastão / Caneta Pilot / Tinta base d'água 
 
Zenak - https://www.zenak.com.br/ 
Alguns materiais que deve encontrar aqui: (entre outros) 
Caneta Pilot / Cola bastão / Pincel / Tinta a base d’agua / materiais gráficos  
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