ESCOLA MONTEIRO LOBATO
LISTA DE MATERIAL 2020
Ciclo I – 1º Ano

Nome do (a) aluno (a):
Nome do Responsável:
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Tel. Contato:

ATENÇÃO
Os materiais devem ser entregues na 1ª Reunião de Pais do ano letivo devidamente identificado.
Materiais de Papelaria
(cód.3247) Borrachas brancas médias macias (de preferência em formato prisma)
(cód.2077) Borrachas VA-40 (vermelha/azul)
(cód.36 ou 39) Apontadores, com depósito.
(cód. 276) Caderno brochura pequeno, capa dura 48 folhas, na cor azul
(cód.332, 1877 ou 1985) Caixa de lápis de cor, com 24 cores,
o
(cód.1403) Lápis grafite HB ou n 2; (4 lápis para sala de inglês)
(cód.952) Grampos trilhos completos de plástico
(cód.1639) Pincel Chato nº2
(cód.738) Colas em bastão de 10g ; (2 colas para sala de inglês)
(cód.1802 ou 3383) Tesoura pequena, com ponta arredondada e com nome gravado.
Cód.331 ou 3424) Caixa de lápis de cor, com 12 cores
(cód.1813) Tubo de cola branca líquida pequena, com 37 ml.
(cód.1606) Pastas transparentes, com grampo plástico, tamanho ofício sendo: 1 azul, 1 verde, 1 vermelha e 1
grafite.
(cód:1468) Pacote de Creative Lumipaper A4 c/5 cores Spiral 50 fls.

Preço

(cód.317 ou 3075) Caixa de gizão de cera, com 12 cores.
(cód.1667) Pote de massa de modelar de 150g
(cód.1457) Pacotes com 100 folhas de papel sulfite A4 branco (210 mm x 297 mm, de 75g).
(cód.1597) Pastas tipo catálogo capa dura preta, com 50 plásticos fixos.
(cód.1784) Tapete liso e antiderrapante, cor bege escuro, medindo 60 cm x 40 cm (exclusivamente para alunos novos).
Materiais de Higiene e Uso Pessoal
Escova de dente (adulto)
(cód.870) Estojo para escova de dente
(cód.181) Bolsa transparente, medindo 10 cm x 23 cm, com fechamento em zíper. (para guardar material de higiene pessoal)
(cód.1422 ou 1439) Maleta pequena, medindo 28 cm x 35 cm, ou uma mochila medindo 28 cm x 35 cm (para
transportar material diário).

01

(cód.370) Caixa de papelão de 25 cm x 20 cm x 7 cm, encapada com Contact na cor azul-marinho (somente para
alunos novos).

Material Didático Educação Montessori
(cód.3929) Kit Montessoriano – Ciclo I – 1º ano, contendo os itens abaixo:
1
Envelope Educação Montessori – 1º ano
1
Textos – 1ºano
1
Atividades de Português – 1ºano
1
Produção Textual – 1ºano
1
Atividades de Matemática – 1ºano
01
(cód.299) Caderno brochura quadriculado, 1 cm x 1 cm, com 48 folhas, tamanho A4.
01
(cód.1460) Tecido 100% algodão para bolseira ; 60 x 20 cm
(cód.3885) Kit da Escola da Inteligência
Livro
Volume
Livros por Disciplina
Preço
Inteligência Saudável
Livro 2
02
(cód.3884) UNOi Sistema de Ensino (Inglês)
Série
Volume
Livros por Disciplina
Preço
o
Bilingual Education 1st Grade
1 Ano
04
Materiais para Aula de Arte
Obs.: Os materiais específicos de Arte serão solicitados a cada trimestre de acordo com os projetos e propostas pedagógicas
atendendo trans e a interdisciplinaridade.
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

