
 
 

  
Há mais de 80 anos formando gerações 
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OBSERVAÇÕES: Os cadernos e livros Anglo Soluções Educacionais terão suas vendas exclusivas no portal www.livrofacil.com 
Acesse o site, selecione a sua escola, insira a senha fornecida e click na série desejada. Você terá a lista completa e com descontos 
e parcelamentos exclusivos das editoras parceiras. 

LISTA DE MATERIAL –  INFANTIL 1 (MATERNAL I ) - 2020 
 

01 AGENDA ESCOLAR/Avental – (adquirir na secretaria 
da escola) uso obrigatório 

01 PORTIFÓLIO DE AVALIAÇÃO ANUAL- (adquirir na 
secretaria da escola) uso obrigatório 

01 MOCHILA com  trocas extras ( camisa, bermuda, 
calcinha ou cueca) 1 pacote de lenço umedecido e  
fralda( para quem usa)  capa de chuva. 

    01           NECESSAIRE para escolaridade contendo: 01 toalha de 
mão; 01 escova  de dentes com estojo e um creme 
dental identificados. 

01 LANCHEIRA com guardanapo ou toalhinha e 01 copo 
plástico resistente com tampa(identificados) 

01 Garrafa plástica tipo squeeze para água 

03 caixas de lenços descartáveis uso pessoal 

01 Pen drive para fotos do bimestre 

02 Potes de guache branca 

01 Palito de picolé de madeira com 50. 

02 Potes de tinta plástica ou artesanato 

02 Caixas de cola colorida com 6 unidades 

01  Tesoura de massinha de plástico 

02 Caixas de pintura a dedo com 6 unidades 

02 Folhas de papel 40 kg brancas 

 04 Folhas de E.V.A qualquer cor lisa 

 02  Potes grande de massa de modelar 

 02  Tinta de tecido pequena qualquer cor 

02 Folhas de E.V.A qualquer cor com glitter 

02 Novelos de lã qualquer cor 

03 Pacotes de folhas Color Set 

02 Tintas pequenas de tecido 

04 Cartolinas coloridas dupla face cores vibrantes 

02 Folhas de  papel crepom 

02 Durex grosso 

01 Tela de pintura 20 x30 

02 Fitas crepe 

03 Lixa de parede fina ou grossa 

01 Esteirinha escolar pequena de palha 

02 Caixas de lápis cera  grande 

02 Tubos de cola branca -250grs 

 2 Metros de TNT com largura de 1,40m 

04 Refis de cola quente grossa 

01 Foto de rosto do aluno (3x4) 

 Brinquedos usados diversos : carrinhos ,bonecas , 
bonecos,jogos de panelinha , bola, bichinhos de 
borracha ,brinquedo de empilhar  -para serem usados 
para brincadeiras . 

02 Pacotes de brinquedos de plásticos tipo : 
dinossauros, soldadinhos , animais ou frutas e 
legumes. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 TODOS OS MATERIAIS, PERTENCES E UNIFORMES DO ALUNO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS.    
Reunião de Responsáveis  – 04/02/2020 

 

Turno da manhã: 9h:00min 

Turno da tarde: 15h:00min 

 

Obs: Auditório da escola Cer Taquara 

                                          INICÍO DAS AULAS DIA 05/02/2020 
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