
 
   

   
Há mais de 80 anos formando gerações 

Consulte:www.grupobragacarneiro.com.br 

 

ANGLO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS – INFANTIL  2 – MATERNAL II – ANO: 2020 
                                                                              

INFANTIL 2– BÁSICO E INGLÊS –   PROGRAMA BILINGUE – ENGLISH STARS 

INCLUÍDO OS PARADIDÁTICOS 
SISTEMA DE ENSINO = SOLUÇÕES EDUCACIONAIS ANGLO 

 
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 – MATERNAL II – ANO: 2020 
 

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

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

01 MOCHILA com trocas extras de uniforme e roupa 
íntima e     01 NECESSAIRE contendo: 01 toalha de mão; 
01 pente ou escova de cabelos; 01 escova de dentes 
com estojo; 01 tubo de creme dental infantil; 01 
sabonete líquido corporal; lenço umedecido; 
(identificados), repor sempre que for preciso. 

01 LANCHEIRA com guardanapo ou toalhinha e 01 copo 
plástico resistente com tampa ou garrafinha  

03 Caixas de lenços descartáveis  

01 BRINQUEDO DE ENCAIXE (tipo Monta-tudo/Lego/Pinos 
com peças grandes); apenas 1 

01  Tesoura pequena de pontas arredondadas –com o 
nome gravado 

04 Potes de massa de modelar -150 gramas (cores) 

04 Blocos de desenho Canson branco –tam- A3 (com 20 
folhas cada) ENVIAR ENCADERNADO COM ESPIRAL 

01 Caderno de desenho grande - espiral 

01  Pasta tipo maleta com alça  polionda– A3  (4 ou5 cm) 
COR-VERDE 

04 Rolos de papel crepom cor a desejar 

06  Folhas de papel 40 kg brancas 

02 Pacotes de folhas Color Set com 24 cores tamanho –A4 

02  Pacotes de folhas Color Set com 24 cores tamanho –A3 

01  Pacote de papel dobradura tamanho A4- 24 cores 

01 Caixa de cola colorida (06 cores) 

01 Caixa de pintura a dedo/guache (06 cores) 

01 Pincel tipo batedor 

01 Pincel chato nº 18 e 24 

01 Rolinho de espuma pequeno para pintura 

01  Caixa de giz de cera jumbo – 12 cores 

01  Estojo de Pilot hidrocor grossa – grande – 12 cores 

01  Tubo de cola branca – 90 gramas 

01 Pacote de sulfite A4- COR VERDE – 100 FOLHAS 

01 Pacote de sulfite A4 -COR BRANCA –100 FOLHAS 

50  Unidades de palito de sorvete (madeira) 

01 Caneta permanente – cor preta 

01 Foto de rosto do aluno (tamanho passaporte ou 
similar) impressa em papel fotográfico 

02  Lixas de parede 1 grossa e 1 fina 

01  JOGO PEDAGÓGICO de acordo com a faixa etária: 
sugestões: alfabeto e imagem/ letras móveis/dominó 
de formas/ dominó de quantidades/ similares 

 UNIFORME DE NATAÇÃO 

01  PAR DE BOIAS DE BRAÇOS 

01  TOUCA DE NATAÇÃO  - azul marinho – nome da 
Instituição 

01  MAIÔ/SUNGA- azul marinho – nome da Instituição 

01  PAR DE CHINELOS- identificado 

01  TOALHA OU ROUPÃO - identificado 

 
 

 TODOS OS MATERIAIS, PERTENCES E UNIFORMES DO ALUNO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS.                  

 

http://www.livrofacil.com/

