
 

 
 
Lista de Material 2020       
                                                  
Infantil III 
 
Todo material deve ser etiquetado com o nome do aluno (Colocar etiqueta na frente). 
 04 fotos 3x4 
 01 foto da criança com a família (10x15cm) 
 01 foto da criança recente (10x15cm) 
 01 caderno de desenho grande, capa dura com 96 folhas (140mm x 200mm) 
 01 caderno pequeno com 100 folhas em espiral (para agenda) 
 01 bloco de desenho A3 branco 140g/m2 
 02 blocos criativo colorido 120g/m2 
 100 folhas de sulfite A4 branco 
 01 pasta polionda pequena - 2 cm (186mm x 260mm x20mm) 
 04 pastas tipo papelão (amarelas) - tamanho sulfite - com presilha de plástico 
 20 sacos plásticos com furo/ tamanho sulfite – grosso 
 10 envelopes de carta 
 03 folhas de scrapbook 
 01 estojo com zíper (com 3 repartições) 
 01 estojo com zíper (com 1 repartição) 
 02 lápis grafite jumbo 
 02 lápis grafite triangular 
 01 apontador com depósito para lápis jumbo 
 01 apontador com depósito 
 02 borrachas plásticas 
 01 tesoura sem ponta (nome gravado) 
 01 caixa de lápis de cor - 12 cores jumbo 
 01 caixa de lápis de cor - 12 cores triangular 
 02 conjuntos de canetinhas - 12 cores 
 02 caixas de giz de cera jumbo - 15 cores 
 02 colas tipo bastão de 20g 
 02 colas líquida 90g 
 02 caixas de tinta plástica c/ 6 cores (em tubos) 
 01 caixa de tinta para pintura a dedo com 6 cores 
 01 tubo de tinta plástica com glitter (da cor que desejar) 
 02 potes de 500g de massa de modelar 
 05 forminhas de massinha de modelar 
 02m de TNT (tecido) da cor que desejar  
 02 rolos de fita crepe (3cm largura) 
 01 rolo de fita metalóide (da largura e da cor que desejar) 
 01 pacote de olhinhos móveis grandes 
 01 pincel nº 815 (tamanho 12) 
 05 folhas de EVA (01 glitter verde, 02 marrons e 02 amarelas) 
 01 pacote palito de sorvete (cor natural) 
 01 pacote de prendedor de madeira 
 01 retalho de 20cm de tecido estampado de algodão 
 01m de feltro da cor que desejar 
 01m de plástico adesivo liso, da cor que desejar 
 01m de plástico adesivo transparente 
 01 sacola “bag” de tecido de algodão branco ou cru, sem estampa – lavar para remover a goma 

(dica de compra: “Sacolitas” – Rua Alferes José Caetano,1061 – (19)3422.2479) 
 



 
 
 
 01 avental de cozinheiro adulto, tecido de algodão branco ou preto, sem estampa – lavar para 

remover a goma  
 01 pote de 37ml de tinta de tecido da cor que desejar 
 10m de fita de cetim (da largura e da cor que desejar) 
 02 rolos de lastex 
 01 avental para atividades com tinta  
 01 pacote de bexigas brancas tamanho nº 9 
 01 mochila tamanho médio com nome e classe 
 02 revistas para recorte  
 02 brinquedos pedagógicos adequados para a idade 
 03 brinquedos (Sugestão Meninos: carrinhos, ferramentas, animais, trator, etc. / Meninas: kit de 

casinha, boneca, panelinhas, etc.) 
 01 “nécessaire” pequena com nome, para escova de dente, creme dental e toalha de mão 
 01 creme dental com flúor  
 02 escovas de dente infantil  
 01 toalha de mão com o nome (para ficar na “nécessaire”) 
 01 lancheira 
 01 guardanapo de tecido (30x30 cm) com nome - para ficar na lancheira 
 01 touca para culinária com nome 
 02 caixas de lenço de papel 
 01 sabonete líquido 
 01 brinquedo de areia 
 
PERÍODO INTEGRAL 
 01 caneca de alumínio com o nome da criança gravado 
 01 travesseiro pequeno com fronha (não aceitaremos travesseiros grandes) 
 01 “nécessaire” pequena com escova de dente, creme dental, toalhinha de mão, pente ou escova de 

cabelo  
 50 folhas de sulfite 
 01 cartolina branca 
 01 caderno brochura pequeno 48 folhas 
 
CULTURA INGLESA  

 01 pincel chato escolar nº 10 
 01 conjunto de tinta guache (15ml – 6 cores) 
 glitter escolar 3g (6 cores sortidas) 
 01 pasta com grampo plástico vermelha 
 O1 envelope 25x29cm 
 01 bloco de A4 de papel colorido  
 03 folhas de papel crepom (cores sortidas) 
 02 cartolinas brancas  
 04 folhas de EVA (cores sortidas) 
 
- 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 de 
23/01/2020. 
  

- Observações: 
1. Entrega do material e reunião pedagógica: dia 23 de janeiro às 14h. 
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.    

    


