ESCOLA MONTEIRO LOBATO
LISTA DE MATERIAL 2020
Agrupada I - 1 ano e 8meses a 2 anos e 6 meses

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

Tel. Contato:
ATENÇÃO

Os materiais devem ser entregues na 1ª Reunião de Pais do ano letivo devidamente identificados.
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Material de Papelaria
(cód.824) Envelopes brancos, medindo 37 cm x 45 cm, para Artes
(cód.953) Pote de tinta guache de 250 ml, na cor de sua preferência
(cód.1667) Pote de massa de modelar de 150g
(cód.1395) Lixa para madeira nº70 ou nº80
(cód.1811) Tubo de cola branca lavável de 100g
(cód.312) Caixa de cola colorida, com 6 cores.
(cód.3218) Folha de cartolina decorada (tipo scrapbook)
(cód.3906) Caixa de pintura a dedo
(cód.1647) Pincel redondo macio nº 18 cabo curto
(cód.3376) Pincel chato nº14 cabo curto
(cód.3394) Caixa de giz pastel, com 12 cores (crianças de 2 anos)
(cód.1455) Folhas de papel sulfite A3 (297mm x 420mm 75g/m²)
(cód.1806) Pote de 37 ml de tinta para tecido, cor variada.
(cód.1467) Pacote de papel colorido, com 32 folhas e 8 cores.
(cód.3073) Caixa de lápis de cor, formato triangular, com 12 cores (crianças de 2 anos).
(cód.3377) Trincha média 1,5”
(cód.1784) Tapete liso e antiderrapante, cor bege escuro, medindo 60 cm x 40 cm (somente para alunos novos).
Materiais de Higiene e Uso Pessoal
Escova de dente (infantil), com nome
Creme dental
(cód.870) Estojo para escovas de dente, com nome.
Pomada para assaduras (para crianças que usam fraldas), com nome.
Pote com lenços umedecidos (sem álcool), com nome.
Troca de roupa completa, incluindo calçado com nome.
(cód.180) Bolsa plástica, não transparente, para roupa suja, com nome.
(cód.1440) Mochila pequena, medindo 30 cm x 25 cm x 10 cm, para transportar material diário, com
nome.
(cód.63) Avental plástico, na cor cristal transparente, amarrado nas costas, com nome.
(cód.370) Caixa de papelão, medindo 25 cm x 20 cm x 7 cm, encapada com Contact azul, com nome.
Projeto Conto em Casa
Livros infantis, próprios para a idade, com figuras grandes e pequenos textos, encapados com plástico
transparente, com nome.
(cód.174) Bolsa azul-marinho, com alça, medindo 32 cm x 25 cm, para o Projeto Conto em Casa.
(somente para alunos novos)
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Materiais Diversos
(cód.66 ) Baldes e pás simples
(cód.3770) Camiseta de algodão preta (presente para o papai)
(cód.3771) Bolsa de algodão cru (presente para a mamãe)

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

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

Preço

