COLÉGIO MONTEIRO LOBATO – ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
LISTA DE MATERIAL
1º ANO
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Descrição
Agenda (uma folha por dia, tamanho grande) 21 x 13 cm
Apontador com depósito
Camiseta velha para aula de arte
Bastões de silicone grosso 30 cm (cola quente)
Borrachas macias e pequenas
Caderno grande brochura 96 fls com capa dura
Caixa de giz de cera (pequena) triangular de preferência
Caixa de guache escolar com 6 cores
Caixa de lápis de cor (24 cores)
Caixa de massinha de modelar com 12 unidades MARCA ACRILEX SOFT
Cola gliter
Colas TENAZ ( 90g)
Copos plásticos para água de 180 ml
Estojo de canetas hidrocor de 12 cores
Estojo de zíper com três divisórias
Fitas Crepe 3M
Fita dupla face
Folhas de cada dos seguintes papéis: 5 crepom e 2 microondulado (várias
cores).
Folhas de sulfite A4 Chamex
Lápis pretos nº 2 hexagonal ou triangular de boa qualidade
Metro de TNT Branco E 1 Metro Preto
Pacote de papel colorido dobra cor (Filipinho LUMI)
Pacote de Perflex
Pacotes de guardanapos
Pasta de plástico preta com 20 folhas (para arte)
Pasta de plástico preta com 50 folhas (para atividades de sala)
Pasta Polionda media com alça na cor branca ou incolor
Pincéis nº10 e nº16
Pacote de palito de sorvete
Placas de EVA (lisa): 1 rosa, 1 lilás, 1 branca, 1 marrom e 1 laranja.
Sabonetes
Tesoura sem ponta com o nome gravado
LIVRO DE INGLÊS – ADQUIRIR NA SECRETARIA DO COLÉGIO

Material para higiene Pessoal
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Creme dental (preferência da criança)
Escova de dente (com proteção)
Necessaire
Toalha de mão com o nome do aluno
Toalhinha para o lanche

“Observações:”
- Reunião de Pais: 24/01/2018- 19h (QUARTAFEIRA)
- Início das aulas: 29/01/2018 – (SEGUNDA-FEIRA)
- O material deverá ser entregue entre os dias
22/01 a 24/01/2018 das 13h às 17h na escola. Todo
material deverá conter nome, com exceção dos papéis.
- Lembramos que a quantidade de papéis foi calculada
para uso durante todo o ano e será usada em conjunto na
classe. Não haverá devolução, caso haja desistência.
- Alguns materiais para execução de trabalhos
extras poderão ser solicitados no decorrer no ano
letivo, conforme necessidade das professoras.
- Uniforme: os pedidos deverão ser feitos com
antecedência na JR Confecções – Rua José Galo,
1158 – Fone: 3724-3276. A partir do dia
29/01/2018 todos deverão estar uniformizados.

