LISTA DE MATERIAL 2018
Agrupada I
1 ano e 8 meses e 2 anos

ESCOLA
MONTEIRO
LOBATO

Tel: 3928-9700

Nome do(a) aluno(a)

:

Nome do Responsável

:

Telefone(s) para contato

:

Condições de Pagamento :

ATENÇÃO
1. Os materiais devem ser entregues na 1a Reunião de Pais do ano letivo.
No estacionamento, serão montados stands e uma pessoa irá recebê-los antes do início
da reunião.
Os materiais, assim como a sacola, devem ser devidamente identificados (não há
necessidade de identificação nos lápis, borrachas, apontadores, colas etc).
2. Todos os materiais de uso diário, tais como: giz de cera, lápis de cor, etc, devem ser
repostos de acordo com a necessidade do aluno, no decorrer do ano.
3. Os itens de higiene pessoal para crianças que usam fraldas podem ser encontrados em
farmácias e supermercados da cidade.

Qtd
Papelaria
01 Agenda escolar:
 doada pela escola
 de uso obrigatório
 específica para nossa dinâmica de trabalho
 importante ferramenta de organização na vida escolar dos alunos,
professores e pais
02 Envelopes brancos, medindo 37cm x 45cm, para Artes
01 Caixa de “Meu 1o giz de cera”, com 6 cores
02 Potes de tinta guache de 250ml, na cor de sua preferência
03 Potes de massa de modelar de 150g
01 Caixa de cola gliter, com 6 cores
01 Tubo de cola branca lavável de 90g
01 Lixa fina medindo 22,5 cm x 27,5 cm
01 Folha de EVA decorada
01 Folha de cartolina decorada (tipo scrapbook)
01 Rolinho de espuma para pintura de 4 cm
01 Trincha média no 081
Higiene e uso pessoal
01 Escova de dente (infantil), com nome
01 Estojo para escovas de dente, com nome
01 Pomada para assaduras (para crianças que usam fraldas), com nome
01 Pote com lenços umedecidos (sem álcool), com nome
01 Troca de roupa completa, incluindo calçado
01 Bolsa plástica, não transparente, para roupa suja, com nome
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Encontrados em livrarias
Livros infantis, próprios para a idade, com figuras grandes e pequenos textos,
encapados com plástico transparente, com nome.
Encontrados em diversos lugares
Balde e pá
Mochila pequena, medindo 30cm x 25cm x 10cm, para transportar material
diário, com nome
Avental plástico, na cor cristal transparente, amarrado nas costas, com nome
Caixa de papelão, medindo 25cm x 20cm x 7cm, encapada com Contact azul,
com nome
Porta retrato de madeira nas medidas 10 cm x 15 cm (presente para o papai)
Porta retrato de madeira nas medidas 10 cm x 15 cm (presente para a
mamãe)
Sacos de TNT, med. 30cm x 45cm, um na cor vermelha e outro azul turquesa
Laços fácil grandes brancos
Material Montessoriano
Tapete liso e antiderrapante, cor bege escuro, medindo 60 cm x 40 cm
(somente para alunos novos)
Bolsa azul-marinho, com alça, medindo 32cm x 25cm, para o Projeto Conto
em Casa. (exclusivamente para alunos novos)

Senhores Pais,

Solicitamos sua atenção quanto à qualidade na aquisição dos materiais listados.
Produtos inferiores comprometem o andamento do trabalho e a concentração do(a) aluno(a) durante suas
atividades.
Contamos com a compreensão e colaboração dos senhores.
Atenciosamente,

Coordenadoria

Esta lista encontra-se disponível no site: www.monteirolobato-sjc.com.br

