ESCOLA CARVALHO GOUVEIA
Rua Caetano Pimentel do Vabo, 146 – Jd. Avelino – São Paulo – SP
CEP: 03227-010 Telefone: 2347-2636 CNPJ nº 03.194.540/0001-41
www.escolacarvalhogouveia.com.br
LISTA DE MATERIAL 2017– JARDIM I
04 lápis grafite (nº 02)
01 apontador (com depósito)
01 borracha (branca macia e grande)
05 pares de Romeu e Julieta
01 tesoura sem ponta e com nome gravado
02 canetas de retroprojetor (cor a gosto) *
01 caixa de lápis de cor jumbo 12 cores com apontador
01 caixa de gizão de cera curto 12 cores*
02 estojos para lápis (individuais)
02 tubos pequenos de cola branca de (sugestão: Tenaz)
01 cola bastão grande (sugestão: Pritt)
01 Pote de tinta Guache 250mg (cor a gosto)*
01 pincel brochinha para pintura.
01 pincel chato de cerdas duras (Tigre: nº 12) *
02 rolos de Durex colorido pequeno (cor a gosto) *
02 rolos grossos (largos) de fita crepe *
01 rolo grosso (largo) duplo face *
02 potes grandes de massa de modelar Uti – Guti*
01 pasta de elástico tamanho Ofício A4
01 jogo educativo para faixa etária*
01 livro de história infantil (com o nome da criança) *
01 camiseta grande para pintura
04 tubos grossos de cola quente (refil)*
01 pacote de saco plástico decorado de 30 X 44 cm
01 saquinho de lantejoula (cor a gosto)
02 tubinhos de gliter (cor a gosto)
01 pacote de bexigas tamanho 9
01 pacotinho de alfabeto móvel de E.V.A

20 sacos plásticos A4
05 sacos plásticos A3
01 caixa de cola plástica colorida
PAPÉIS * (Por gentileza não enrolar)
05 envelopes tamanho Ofício A4 (branco)
03 folhas de Color Set Rosa
03 folhas de Color Set decorada
03 Folhas de papel pedra (cor a gosto)
300 Folhas de Sulfite brancas A4 75g/m²
06 Folhas de E.V.A grande (sendo duas de cada cor: roxo,
rosa e marrom)
02 folhas de E.V.A decorada diferentes
01 Revista para recorte (com imagens de paisagens e
animais) *
01 Bloco de papel canson tamanho Ofício A4
01 bloco de papel canson tamanho A3
02 folhas de papel camurça (cor a gosto)

HIGIENE*
04 pacotes de toalhas umedecidas
03 caixas de lenço de papel

* material de uso coletivo
A Escola Carvalho Gouveia indica:
Papelaria Helena
Rua Inhangapi, 47 – Vila Zelina
Fone: 2341-4245

IMPORTANTE:
 Todo material escolar deve estar com nome, inclusive em todos os lápis, giz e canetas, exceto as
folhas.
 É importante que todo material seja entregue até o primeiro dia de aula para não comprometer as
atividades em sala.
 Providenciar a roupa de balé para as meninas (colant, meia, saia, sapatilha e a rede para o cabelo) e o
kimono para os meninos.
 Mandar diariamente dentro da mochila uma frasqueira com escova de dente, pasta e toalha de mão
para higiene bucal.

