
 

  
ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI 

 
LISTA DE MATERIAL 2021 
 
Período Integral I (4 e 5 anos) 
 
 

 AGUARDEM ORIENTAÇÕES SOBRE ENTREGA DOS MATERIAS NA ESCOLA.  
 

 

Qtd Material de Papelaria 
Preço 

01 Caixa de lápis de cor, com 24 cores. 

02  Envelope saco, na cor pardo, medindo 24x34cm 

01 Pote de massa de modelar de 150g 

01 Tesoura pequena com ponta arredondada e com nome gravado 

01 Livro de história infantil, próprio para a idade, com nome 

01 Tubo de cola branca lavável de 100g 

01 Estojo escolar com dois zíperes 

01 Pacote com 100 folhas de papel sulfite branco (A4 210 x 297 mm, de 75g) 

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

Material de Higiene e Uso Pessoal 

01 Escovas de dente (infantil), com nome 

01 Estojo para escova de dente, com nome 

01 Embalagem de 350 ml de condicionador para cabelos (infantil) 

01 Embalagem de 350 ml de xampu para cabelos (infantil) 

01 Nécessaire grande (para xampu, sabonete líquido e pente) 

01 Pente ou escova para cabelos, com nome. 

01 Embalagem de sabonete líquido 

01 Bolsa plástica, não transparente, para roupa suja.** 

01 Camiseta para ser usada nas aulas de artes (pode ser usada) 

01 Par de chinelos, com nome 

Uniformes Capoeira/Ballet 

01 Calça branca e 1 camiseta branca para capoeira, com nome** 

 Uniforme de ballet adquirido diretamente na Academia 

Materiais Diversos 

01  Caixa de papelão, medindo 20 cm x 30 cm x 11 cm, encapada com Contact vermelho 
(exclusivamente para alunos novos).** 

02 Gibis Infantis próprios para idade 

02 Revistas tipo (Crescer, natureza, natural etc) 

 
 
 
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. 
 
 

Atenciosamente  
Equipe de Coordenação  
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