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 2020 – MATERNAL
01 caneta retroprojetor (cor azul)*
01 rolo de fita crepe larga (50 mm x 50 m)*
05 botões coloridos*
01 caixa de gizão de cera jumbo curto 12 cores
01 caixa de lápis de cor jumbo 12 cores
01 apontador para lápis jumbo com depósito
05 pares de Romeu e Julieta
02 colas escolares brancas grandes
02 colas bastão grande
02 caixas de massinha de modelar grande Uti – Guti
01 revista para recorte com figuras de paisagens e
animais*
02 livros de história infantis*
01 camiseta grande de algodão para pintura (usada dos
pais)
02 bastões de cola quente grossos*
01 pincel brochinha
05 sacos plásticos tamanho A4
05 sacos plásticos tamanho A3
05 envelopes tamanho A4 (branco)
01 kit de brinquedo simples (cozinha, médico,
ferramentas, fazendinha, feirinha, salão de beleza, etc.)
para ficar na escola
01 pacote de forminha de brigadeiro (cor: azul)
01 lixa fina de parede
01 conjunto de cola colorida com 6 cores
01 saquinho de lantejoula
01 pote de tinta guache amarelo (250 ml)

01 pacote de saquinho decorado (25x37 cm)
01 pacote de algodão
PAPÉIS * (Por gentileza não enrolar)
01 folha de Color Set amarelo
01 folha de Color Set decorado
01 folha de Color Ser azul
300 folhas de sulfite brancas A4 75 g/m² (Report ou
Chamex)
01 folha de E.V.A cor amarelo (60x40 cm)
01 folha de E.V.A decorado gliter amarelo (60x40 cm)
01 bloco de papel Canson tamanho A3
01 bloco de papel Canson tamanho A4
01 bloco de papel Lumi Creative
01 rolo de papel crepom cor amarelo
HIGIENE*
04 pacotes de toalhas umedecidas
03 caixas de lenço de papel
01 nécessaire
01 creme dental
01 escova de dentes
01 toalha de mão
01 kimono para aulas de Judô (MENINOS)
01 roupa de balé (colant, meia, sapatilha, rede para
cabelo e faixa) (MENINAS)
01 lancheira e 01 mochila adequadas para a criança

IMPORTANTE:
Todo material escolar deve estar identificado, com exceção dos papéis;
É importante que todo material seja entregue até o primeiro dia de aula para não comprometer as atividades em sala;
A Escola Carvalho Gouveia indica a Papelaria Helena – Rua Inhangapi, 47 – Vila Zelina – Fone 2341-4245.
*Material de uso coletivo.

