
C.E.I.P. Plurilingüe Nº 2 - TUI 
    2º Nivel de E. Primario 
  

Material para o Curso Escolar 2020-2021 
 

Para uso na clase a diario. 
 

o 4 lapis nº 2 (preferiblemente Staedler-Noris, por calidade de minas e madeira). Se pode 
ser, mandalo co nome posto da casa. 

o 1 bolígrafo azul BORRABLE 
o 2 barra de pegamento. (Con nome) 
o 3 gomas de borrar. 
o 1 afialapis. 
o 1 caixa Plastidecor 12 cores. 
o 1 caixa de 12 rotuladores, punta FINA, preferiblemente CARIOCA ou JOVI (duran máis 

que os outros, e non se desfán as puntas). 
o 1 TESOIRAS do tipo KAIKUT (sen punta), de tamaño pequeno. 
o CADERNOS: Especificaranse o primeiro día de clase por cada mestre.. 
o 1 arquivador de 2 aneis grande vertical. 
o 1 carpeta tamaño folio de gomas (para levar traballos para casa cando sexa preciso).  

 
As cores e os rotuladores han vir nas súas caixas MARCADAS. 

 
Para Plástica  

 
o 1 carpeta plástica tamaño folio, tipo sobre. 
o 1 pincel Nº8 (marcado co seu nome) 
o 1 bloc de “cartolinas e outros papeis variados” (existe ese formato). 
o 1 caixa de CERAS MANLEY de 15 CORES, marcada co seu nome. 

 
Para Inglés 

 

o 1 carpeta tamaño folio de gomas. (Marcada xa co nome e INGLÉS) 
 

PRÉGASE QUE OS LIBROS DE INGLÉS VEÑAN  FORRADOS E CO NOME. 
 

Para Música 
 

o 1 carpeta tamaño folio de gomas.  (Os alumnos do curso anterior continuarán coa que 
teñen) 

 
Para relixión 

 
o 1 carpeta tamaño folio, tipo sobre. 

 
Dada a situación deste curso, o MATERIAL QUEDARÁ NA ESCOLA, RECOLLIDO NUNHA 
CAIXA ESPECÍFICA PARA CADA NENO, E NON SE PODERÁ LEVAR E TRAER PARA CASA. 
  
Para sufragar o custo de adquisición dalgúns materiais (incluídas as caixas individuais), 
que logo quedarán en poder do neno solicitarase unha pequena axuda económica (a 
especificarse o primeiro día). 
 
Se fóra preciso, pediríase outro material  ao longo do curso en relación con algunha actividade 
(Entroido, Nadal, Magosto, etc.) ou a reposición do consumido (p. ex., cadernos, lapis, gomas, 
cores, etc.) 
 

Os Mestres/-as 
 
 

ROGARIAMOS QUE TROUXERAN TÓDALAS COUSAS XA MARCADAS DA 
CASA E OS LIBROS FORRADOS. 

Todo o material remanente do 1º nivel que esté en bo uso pode re-utilizarse 
(por ex. Arquivadores, carpetas, etc.) 

 


