
 

  
ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI 

 

LISTA DE MATERIAL 2021 
 
Agrupada I (1 ano e 8 meses a 2 anos e 6 meses) 
 

 AGUARDEM ORIENTAÇÕES SOBRE ENTREGA DOS MATERIAS NA ESCOLA.  

Qtd Material de Papelaria 

02  Envelopes brancos, medindo 37 cm x 45 cm, para Artes 

01  Pote de tinta guache de 250 ml, na cor de sua preferência 

02 Pote de massa de modelar de 150g 

01  Lixa para madeira  nº70 ou nº80 

01 Tubo de cola branca lavável de 100g 

01 Caixa de cola colorida, com 6 cores 

01  Folha de cartolina decorada (tipo scrapbook) 

01  Meu 1º giz de cera, com 6 cores 

01   Pincel redondo macio nº 18 cabo curto 

01 Pincel chato  nº14 cabo curto ou longo 

50  Folhas de papel sulfite A3 (297mm x 420mm 75g/m²) 

01   Pote de 37 ml de tinta para tecido, cor variada  (somente para alunos novos) 

01 Pacote de papel colorido, com 32 folhas e 8 cores 

01 Caixa de lápis de cor, formato triangular, com 12 cores  

01  Rolinho pequeno para pintura 

01 Tapete liso e antiderrapante, cor marrom, medindo 60 cm x 40 cm (somente para alunos novos)** 

Diversos 

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 com nome 

01 Bolsa plástica, não transparente, para roupa suja, com nome 

01  Mochila pequena, medindo 30 cm x 25 cm x 10 cm, para transportar material diário, com nome** 

01  Avental plástico, na cor cristal transparente, amarrado nas costas, com nome** 

01  Caixa de papelão, medindo 25 cm x 20 cm x 7 cm, encapada com Contact azul, com nome** 

Projeto Conto em Casa 

02 Livros infantis, próprios para a idade, com figuras grandes e pequenos textos, encapados com plástico transparente, 
com nome 

01  Bolsa azul-marinho, com alça, medindo 32 cm x 25 cm, para o Projeto Conto em Casa. 

 (somente para alunos novos)** 
Materiais Diversos 

01 Balde e pás simples 

01 Camiseta de algodão preta  (presente para o papai)   Somente para alunos novos 

01 Bolsa de algodão cru    (presente para a mamãe)       Somente para alunos novos 

 
 

Senhores Pais, 
 
 

 Todo material do ano anterior que estiver em bom estado, poderá ser utilizado; 

 Solicitamos que todo o material seja identificado; 

 ** Materiais à venda na Papelaria da Escola; 

 Os materiais específicos de Arte serão solicitados de acordo os projetos de propostas pedagógicas 
as serem desenvolvidos durante o ano letivo.  

 
 
 
 
 
 
Atenciosamente  
Equipe de Coordenação  
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