ESCOLA MONTEIRO LOBATO
LISTA DE MATERIAL 2019
Período Integral 1 ano e 8 meses a 3anos

Nome do (a) aluno (a):
Nome do Responsável:

Tel. Contato:
ATENÇÃO

Os materiais e sacolas devem ser entregues na 1ª Reunião de Pais do ano letivos devidamente identificados.
Qtd
01
01
01
03
01
01
01
01
02
01
01
01

Material de Papelaria
(cód.3073) Caixa de lápis de cor formato triangular, com 12 cores.
(cód.1811) Tubo de cola branca lavável de 100g
(cód.317 ou 3075) Caixa de gizão de cera, com 12 cores.
(cód.1667) Potes de massa de modelar de 150g
(cód.953) Pote de tinta guache de 250 ml, cor a escolher.
(cód.1457) Pacote com 100 folhas de papel sulfite branco (A4 210 x 297 mm, de 75g).
2.
(cód.1467) Pacote de papel escolar, com 32 folhas e 8 cores variadas A4 – 80g/m
(cód.1606) Pasta azul transparente c/ grampo tamanho oficio
Livros de história
(cód.3394) Caixa de Giz Pastel com 12 cores
(cód.1692) Rolinho de pintura 4 cm
(cód.1784) Tapete liso e antiderrapante, marrom, medindo 60 cm x 40 cm (exclusivamente para alunos novos).
Material de Higiene e Uso Pessoal
Escova de dente (infantil), com nome.
04
(cód.870) Estojos para escovas de dente, com nome.
02
01
Embalagem de 350 ml de condicionador para cabelos (infantil)
01
Embalagem de 350 ml de xampu para cabelos (infantil)
Embalagem de 250 ml de sabonete líquido (hipoalergênico), com nome.
01
01
Pacote de lenço umedecido (sem álcool)
Pente ou escova para cabelos, com nome.
01
01
Repelente
01
Creme dental sem fluor
01
Pacote de elástico de cabelo para as meninas
a
Babadores atoalhados, grandes, com nome (quantidade a definir na 1 semana de aula) se achar
04
necessário.
(cód.180) Bolsa plástica, não transparente, p/ roupas sujas, com nome.
01
Camiseta para pintura pode ser usada, com nome.
01
Nécessaire grande (para xampu, condicionador e sabonete), com nome.
01
Par de chinelos para natação e banho, com nome.
01
Roupão atoalhado para natação com zíper ou velcro, com nome bordado.
01
Uniformes específicos da EML
Calça branca para capoeira, com nome.
01
Camiseta branca para capoeira, com nome.
01
Colant para balé, preto, meia, faixa, rede para o cabelo e saia, na cor rosa, com nome.
01
Par de sapatilhas para balé, com nome.
01
Sunga ou maiô para natação, com nome.
01
Touca para natação, com nome.
01
Materiais Diversos
Brinquedos: 01 boneca para meninas / 01 carrinho para meninos e 1 pedagógico (1 lúdico e 1
02
pedagógico), com nome (estes brinquedos, devido ao uso, não terá devolução no final do ano).
01
(cód.3414) Camiseta branca de algodão (presente para o papai) *
01
(cód.3414) Camiseta branca de algodão (presente para a mamãe) *
* No caso de irmãos fica a critério comprar 1 camiseta (que será decorada pelos 2 filhos) ou 2 camisetas.

Senhores Pais,
Todo material do ano anterior que estiver em bom estado, poderá ser utilizado.
Coordenadoria

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

Preço

