Rua Lagoa de Esmoriz, 308 – Jardim Soares – Guaianases/SP
Telefone (11) 2557-9907 – Whatsapp (Comercial) (11) 9.3402-9907
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020

QUANTIDADE
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
10
3
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
5
1
1
2
1
1
1
1
2
•

MATERIAL
Caderno de linguagem – brochura - pequeno - 48 folhas - capa dura - cor Vermelha
Caderno quadriculado 1x1cm - brochura - 40 folhas - capa dura - cor vermelha
Estojo com 2 divisórias de zíper – já identificado com caneta permanente (nome e sobrenome)
Caixa de lápis de cor 12 cores
Lápis preto nº 2 de preferência marca Faber-castell
Borracha branca macia
Apontador com depósito
Tesoura com ponta arredondada (em caso de criança ser canhota comprar a tesoura adequada)
Pasta Plástica com elástico A4 – cor vermelha (fina)
Pacote de palito de sorvete
Durex colorido (qualquer cor exceto branco)
Sacos Plásticos 4 furos - tamanho oficio
Tubos de cola bastão Pritt 20g
Tubo de cola líquida Tenaz 110g lavável
Saquinho de olho móvel 16mm
Saquinho de olho móvel 18 mm
Fita dupla face grossa
Bastões de cola quente grossa
Tinta guache 250 ml Acrilex qualquer cor
Pano de limpeza tipo perfex (para aulas de artes)
Camiseta grande para utilizar durante aulas de pintura (proteger o uniforme, escolha uma com
tamanho suficiente para cobrir o aluno(a))
Verniz acrílico brilhante 110 ml Acrilex
Vaso de cerâmica Altura: 15.00 cm, Largura: 19.00 cm, Comprimento; 19.00 cm (identificar o
nome do aluno com caneta permanente na parte de baixo)
Caixa de massa de modelar
Folhas de EVA cada uma de uma cor
Folha de EVA com gliter qualquer cor
Folha de EVA decorada
Folhas de papel crepom qualquer cor
Pacote de papel lumipaper 90 gr ou 120 gr
Pacote de 500 folhas sulfite Chamex
Kit para escova (bolsinha, pasta de dente, escova, toalha e copinho)- Identificar com nome e
sobrenome.
Caixa de lenço de papel
Pacotes de lenços umedecidos.

AS MARCAS SUGERIDAS APRESENTAM QUALIDADE E DURABILIDADE E SÃO APENAS SUGESTÕES

Reunião de pais (sem as crianças) e entrega do material dia 27/01/2020.
Venda do Material:
Papelaria Nova Geração – Rua Miguel Achiole da Fonseca, 1512
Telefone: 9.48865475

