
 

      

 

 

 
 

LISTA DE MATERIAL 2023 – JARDIM II 

 

04 lápis grafite (nº 2)  

01 apontador com depósito 

01 borracha 

01 tesoura sem ponta 

01 caneta de retroprojetor vermelha 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

01 caixa de gizão de cera curto 12 cores 

01 estojo com divisórias (para acomodar os objetos à 

cima) 

01 tubo de cola branca escolar grande 

02 colas bastão grandes 

01 pincel chato de cerdas duras 

01 caixa de massinha de modelar Uti Guti* 

01 pasta fina de elástico A4 

02 livros de história infantis* 

01 camiseta de algodão grande para pintura (usada dos 

pais) 

05 bastões grossos de cola grossos* 

05 sacos plásticos tamanhos A4 

05 sacos plásticos tamanhos A3 

02 revistas para recorte com figuras de paisagens e 

animais* 

01 rolo de fita crepe fina (18mmx45m)* 

03 botões coloridos 

01 caixa de fósforos curto* 

01 jogo de pinos mágicos (com 100 peças) para montar * 

05 envelopes tamanhos A4 brancos 

01 pacote de bexiga nº 09 (marrom, com 50 unidades) * 

01 conjunto de pote de tinta guache (12 potes com 15 ml 

cada) 

01 pacote de forminhas de brigadeiro n º05 (cor: 

marrom) *  

01 kit de brinquedo simples (cozinha, médico, 

ferramentas, fazendinha, feirinha, salão de beleza, etc.) 

para ficar na Escola (favor identificar) ** 

01 pacote de saquinho transparente (15x22 cm) 

01 saquinho de lantejoula nº 10 mm* 

01 pacote de algodão pequeno* 

01 par de Romeu e Julieta* 

PAPÉIS * (Por gentileza não enrolar) 

01 Folha de Color Set (cor: marron) 

01rolo de papel crepom (cor: marrom) 

01 folha de E.V.A (cor: marrom - 60x40 cm) 

60x40 cm) 

01 folha de E.V.A (cor: branco - 60x40 cm) 

01 folha de E.V.A decorado ( gliter, cor: marrom 

60x40 cm) 

01 folha de papel cartão (cor: marrom - 48x66) 

02 folhas de papel espelho (1rosa e 1 marrom) 

02 folhas de papel laminado (cor: laranja) 

01 folha de papel Kraft (natural 100g - 48x66) 

1m de velcro auto adesivo (20mm x 1m, macho/fêmea –

cor: preta) 

01 bloco de papel canson tamanho A3 

01 bloco de papel canson tamanho A4 

01 pacote de papel que se dobra (novaprint – 48  

folhas dupla face – 75g/m) 

01 pacote de papel multiformas (novaprint - 24 folhas  

05 formas geométricas - 230x320 mm) 

01 pacote de papel textura visual (novaprint - 36 folhas 

03 estampas - 230x320 mm, 07 cores) 

400 Folhas de Sulfite brancas A4 75g/m² 

02 cartolinas brancas 

01 pacote de papel molduras (novaprint - 35 folhas 

230x320 mm, 07 cores – 110g/m) 

01 pacote de papel de folhas coloridas (novaprint 21 

cores – 235x325 mm – 110g/m - 42 folhas,) 

01 caderno quadriculado (1x1 cm) capa dura grande 

01 caderno de linguagem capa dura grande brochura 

HIGIENE* 

04 pacotes de toalhas umedecidas 

04 caixas de lenço de papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA CARVALHO GOUVEIA 
Rua Caetano Pimentel do Vabo, 146 – Jd. Avelino – São Paulo/SP CEP: 03227-010 

Telefone: 2347-2636 ou 99280-4094 
www.escolacarvalhogouveia.com.br 

IMPORTANTE:  

 Todo material escolar deve estar com nome, inclusive nas caixas dos lápis e giz, 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 ballet (colant, meia, saia, sapatilha e a rede para o cabelo) e o kimono. Enviar diariamente dentro 

da mochila uma frasqueira com escova de dente, pasta e toalha de mão para higiene bucal. E 01 garrafinha para água 

(squeeze) na lancheira. 

*material de uso coletivo.  

**este brinquedo não será devolvido (devido às condições). 
 

     A Escola Carvalho Gouveia indica:  
 

Papelaria Helena. Rua Inhangapi, 47 – Vila Zelina. Fone: 2341 – 4245 ou (11) 99448-5669 (WhatsApp). 


