
                                                                                                            

Lista de Material 2020                                                                                                                            

Infantil IV 

Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo do aluno. (Colocar a etiqueta na frente). 
   04 fotos 3x4 
 01 foto da criança com a família 
 01 caderno pequeno com 100 folhas em espiral  
 01 lancheira 
 01 mochila 
 01 guardanapo de tecido (30x30cm) com nome bordado ou pintado (para ficar na lancheira) 
 01 toalha de mão com o nome da criança 
 01 necessaire pequena para escova dental e toalha de mão 
 01 squeeze (garrafinha para água) 
 01 apontador com depósito 
 02 borrachas brancas macias 
 01 pasta polionda vermelha (FINA) 
 04 pastas de papelão com presilha (vermelhas) 
 01 estojo com 4 divisões (de pano) 
 01 conjunto gizão de cera - 12 cores 
 04 massas para modelar soft 
 01 conjunto de hidrocor - 12 cores 
 02 caixas de lápis de cor - 12 cores 
 01 tesoura sem ponta 
 05 colas bastão médias 
 02 colas líquidas 90g 
 08 folhas de EVA (3 amarelas, 3 pretas e 2 glitter) 
 04 lápis grafites  
 01 avental  
 01 revista para recorte 
 01 caixa de lenço de papel 
 10 unidades de sacos plásticos (tamanho sulfite) 
 01 fone de ouvido tipo “tiara” para aulas de Informática - somente para alunos novos  
 01 pandeiro de plástico reforçado (para aulas de música) 
 01 jogo pedagógico de montar ou jogos de sílabas 
 01 pincel nº12  
 100 folhas de papel criativo fluorescente 
 01 pacote de olhinhos móveis pequenos 
 30 botões de tamanhos e cores diversas 
 01 rolo de fita crepe 
 01 lenço tipo bandana para aulas de culinária (com o nome da criança) 
 01 pote de tinta guache amarelo (250ml) 
 01 pacote de prendedor de madeira 
 01 pacote de palito de sorvete (cor natural) 
 01 brinquedo (kit médico) 
 04 rolinhos de papel crepom (cores sortidas) 
 01 bloco A4 de papel colorido 
 02 cartolinas brancas 
 03 potes pequenos de massa de modelar (vermelho, azul e amarelo) 
 01 envelope 25 x 29cm 
 01 pasta com grampo plástico vermelha 
 06 potinhos de glitter escolar 3g (cores sortidas) 



 
 01 pintura a dedo – 6 cores 
 02 folhas de papel cartão marrom 
 01 boné para adulto (branco liso) 
 01 rolo de fio de malha de 1kg 

 
Para o Período Integral: 

 01 caneca de alumínio com o nome da criança gravado 
 01 travesseiro pequeno (não aceitaremos travesseiros grandes) 
 01 lençol pequeno com elástico 

 

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

 

- Livros Paradidáticos: 

 Tenho monstros na barriga 

 Tonia Casarin 

 Editora Tonia Casarin 

 
 Um livro infantil adequado à faixa etária para compor a Biblioteca de Sala. 

 
 
- Orientações Gerais: 
1. Reunião de apresentação das professoras e entrega do material: 23 de janeiro às 13h30. 
2. Início das aulas: 27 de janeiro. 
3. Horário das aulas: das 13h15 às 17h45. 
4. 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.) 
  

 


