LISTA DE MATERIAL 2018
Período Integral III
7 anos a 10 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.

Os uniformes de balé, capoeira e natação devem ser trazidos apenas nos dias das aulas
e todos com nomes.

3.

Os materiais marcados com asterisco (*) podem ser reutilizados, se estiverem em bom
estado de conservação. Esses materiais serão utilizados pelos alunos para execução de
tarefas e pesquisas.
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Papelaria
Caixas de lápis de cor, com 12 cores
Lápis na cor azul, somente para alunos dos Ciclos I e II
Lápis na cor laranja, somente para alunos dos Ciclos I e II
Lápis na cor vermelha, somente para alunos dos Ciclos I e II
Lápis grafite HB ou no 2
Borrachas brancas, macias
Tesoura pequena com ponta arredondada
Apontadores com depósito
Borrachas VA-40 (vermelha/azul)
Régua de 20cm
Estojo escolar
Jogo de canetas hidrocor, grande, com 12 cores
Potes de massa de modelar de 150g
Caixa de gizão de cera, com 12 cores
Tubo de cola branca, lavável de 90g
Colas bastão de 8g
Caixa de cola colorida, com 6 cores
Caixa de cola glitter, com 6 cores
Pacotes com 100 folhas de papel sulfite A4 branco (210 x 297mm, de 75g)
Pasta vermelha, transparente, com grampo plástico, tam. ofício
Encontrados em livraria
Gibis, revistas “Recreio”, “Ciência Hoje das Crianças” (novos ou usados em
bom estado)
Esta lista encontra-se disponível no site: www.monteirolobato-sjc.com.br
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Higiene e uso pessoal
Bolsa plástica, não transparente, para roupa suja
Escovas de dente (infantil ou adulto), com nome
Estojos para escovas de dente, com nome
Bolsas transparentes medindo 10cm x 23cm, com fechamento em zíper, para
guardar material de higiene bucal, com nome
Par de chinelos para natação, com nome (todos os dias)
Pacotes de elástico de cabelo para meninas
Caixa pequena de grampos para cabelo (para meninas)
Uniformes específicos da EML (com nome)
Calça branca para capoeira, com nome bordado
Camiseta branca para capoeira, com nome bordado
Collant para balé preto, meia, faixa, rede para o cabelo e saia, na cor rosa,
com nome
Par de sapatilhas na cor rosa, com nome
Sunga ou maiô para natação, com nome bordado
Touca para natação, com nome bordado
Roupão atoalhado para natação, com nome
Óculos para natação, com nome
Encontrados em diversos lugares
Caixa de papelão, medindo 20cm x 30cm x 11cm, encapada com Contact
vermelho (exclusivamente para alunos novos)
Jogos novos ou usados em bom estado, próprio para idade, com nome
Fronha branca de algodão (presente para o papai) *
Fronha branca de algodão (presente para a mamãe) *
Material para o Ateliê de Artes
Telas medindo 24cm x 30cm
Bloco de papel canson, tamanho A3 na cor branca, com 20 folhas
Pincel chato no 10 (exclusivamente para alunos novos)
Pincel chato no 02 (exclusivamente para alunos novos)
Pincel chato no 14
Camiseta para ser usada no Ateliê de Artes (pode ser usada)
Estojo de madeira (segue modelo)

* No caso de irmãos fica a critério comprar 1 fronha (que será decorada pelos 2 filhos) ou 2
fronhas.

Estojo em madeira

Esta lista encontra-se disponível no site: www.monteirolobato-sjc.com.br
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Material para o Ateliê de Artes (Tintas)
Tubo de tinta acrílica, em pasta, na cor vermelho de cádmio
Tubo de tinta acrílica, em pasta, na cor azul cobalto
Tubo de tinta acrílica, em pasta, na cor verde vessie
Tubo de tinta acrílica, em pasta, na cor amarelo de cádmio
Tubo de tinta acrílica, em pasta, na cor marrom van dyck
Tubo de tinta acrílica, em pasta, na cor magenta
Tubos de tinta acrílica, em pasta, na cor branco de titânio
Obs.: Para os alunos já matriculados, aguardar lista complementar de
reposição de material usado para o ateliê.
Material de Música
Flauta doce germânica:
Obs.: Sugerimos, em razão de nossa experiência, a marca Yamaha ou
similar, por ser de melhor qualidade e, por consequência, ter maior
durabilidade.
Pasta com grampo, na cor azul e com 10 sacos plásticos de 12mm

ATENÇÃO: Reaproveitar os materiais em bom estado para 2018.

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
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