
Lista de Material 2020                                         

INFANTIL III 

Todo material deve ser etiquetado com o nome do aluno (colocar a etiqueta na frente). 

Trazer somente no primeiro dia de aula: 

 01 lancheira 

 01 mochila com trocas de roupas (enviar sacola plástica para roupa suja) 

 01 squeeze (garrafa para água) 

 01 “necessaire” pequena para escova dental e toalha de mão 

 01 creme dental 

 01 toalha de mão com o nome da criança 

 01 escova de dente com caixinha protetora 

 01 escova de cabelo (com nome) 

 01 toalha de banho com nome (deve ficar na mochila) 

 01 guardanapo de tecido (30x30) com nome bordado ou pintado (para ficar na 

lancheira). 

Trazer no dia da entrega de material: 

 01 avental plástico  

 02 caixas de lenço de papel  

 01 estojo grande de 2 partes  

 01 caderno pequeno com 100 folhas em espiral para agenda 

 01 pasta polionda amarela grossa com alça  

 01 caixa de lápis de cor 12 cores  

 01 apontador  

 01 conjunto de pincel hidrográfico 12 cores  

 01 pote de glitter  

 01 tesoura sem ponta  

 01 caixa de giz de cera  

 05 lápis grafite  

 02 borrachas  

 100 folhas de papel criativo fluorescente 

 06 folhas de EVA (2 glitter, 2 lisos, 2 estampados) 

 01 pacote de lantejoulas  

 01 folha de papel camurça  

 01 cartolina branca  

 01 folha colorset 

 01 crepom  

 01 papel laminado  

 01 rolo de barbante  

 01 novelo de lã 

 01 bloco de papel canson A3  

 01 rolo de metalóide 

 02 caixas de massa de modelar soft 500g  

 02 folhas de papel cartão  

 02 colas bastão  

 01 caixa de cola colorida ou cola glitter de 6 cores  



 

 02 colas líquidas de 90g  

 01 pasta de papelão com presilha (amarela)  

 01 fone de ouvido simples com cabo (para as aulas de informática) 

 30 unidades de sacos plásticos (tamanho folha sulfite)  

 02 pinturas a dedo 6 cores  

 01 pacote de palito de sorvete colorido  

 01 revista para recorte  

 01 pincel nº 12  

 01 tambor pequeno de plástico reforçado (para as aulas de música) 

 01 jogo pedagógico (sugestão: quebra-cabeça, lego, pinos mágicos e peças de montar) 

 01 pacote de olhinhos móveis (pequenos ou grandes) 

 01 pacote de pratinhos de papelão (para aulas de inglês) 

 01 saquinho de glitter dourado (para aulas de inglês) 

 30 botões de tamanho de cores diversas  

 02 rolos de fita crepe  

 02 rolos de durex largo 

 02 rolos de fita dupla face  

 01 durex colorido  

 01 m de plástico adesivo transparente  

 01 brinquedo (kit panela meninas ou kit carrinho meninos).  

 01 lenço tipo bandana para as aulas de culinária com o nome da criança  

 50 folhas sulfites brancas A4 

 01 pacote com 10 forminhas para massinha  

 01 pote de tinta guache 250ml (cor a escolher) 

 01 pacote de prendedor de madeira  

 01 lousa mágica infantil para desenhar e apagar 20X14 cm  

 01 caderno capa dura 96 folhas amarelo 

 01 folha de papel água 

 01 folha de papel pedra 

 01 folha de papel celofane 

 01 placa de isopor 3 cm 

 01 vasinho de barro (para o dia das mães) 

 01 boné de adulto branco (para o dia dos pais) 

 01 balde de pipoca branco 1,5 litros (para o dia das crianças) 

  Obs.: o material de uso diário deverá ser reposto quando necessário.  

Material didático: Apostilas do Sistema Anglo entregues a partir da primeira semana de aula. 

Livro paradidático: título individualizado que será informado aos pais na reunião pedagógica. 

Orientações gerais:  

1. Início das aulas: 27/01/2020 

2. Horário das aulas: das 13h00 às 17h30. 

3. Entrega de material e reunião de apresentação da professora: 23/01/2020 às 14h00. 

4. Reunião pedagógica: 07/02/2020 às 19h. 

5. Uniforme: camiseta Anglo, bermuda (até o joelho), shorts-saia ou calça azul marinho. 

(Obs.: não aceitaremos uniformes com alterações de modelo, cor ou logotipo da escola). 

 


