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LISTA DE MATERIAL – INFANTIL I -  MATERNAL I - 2020 

 
01  AGENDA ESCOLAR – (adquirir na secretaria da escola) 

uso obrigatório 

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

01 BOLSA com trocas extras de uniforme e roupa íntima; 
fraldas, lenços umedecidos e creme contra assaduras;  
e 1 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 (identificados), repor sempre que for preciso. 

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

03 Caixas de lenços descartáveis  

01 Brinquedo de encaixe (tipo Monta-tudo/Pinos com 
peças grandes); (apenas 1) 

01 Pacote de brinquedos plásticos tipo: dinossauros, 
soldadinhos, animais selvagens, animais domésticos ou 
similares; (apenas 1) 

01 KIT ART KIDS de massinha de modelar – qualquer tema 

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

01  Pasta tipo maleta com alça polionda– A3 (4 ou 5 cm) 
COR-AZUL 

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  Pote de tinta guache – qualquer cor -250 ml 

01 Caixa de cola colorida (6 unidades) 

01 Caixa de pintura a dedo (6 cores) 

01 Pincel tipo batedor 

01 Pincel chato nº 20 e 24 

01 Rolinho de espuma para pintura- pequeno 

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 AZUL – 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 

   

 UNIFORME DE NATAÇÃO  

01  PAR DE BOIAS DE BRAÇOS 

01  TOUCA DE NATAÇÃO   -azul marinho - nome da 
Instituição 

01  MAIÔ ou SUNGA- azul marinho -nome da Instituição. 

01  PAR DE CHINELOS - identificado 

01  TOALHA OU ROUPÃO de banho identificado 

 

 

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

 

ANGLO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS – MATERNAL I – ANO: 2020 

 

INFANTIL 1 – BÁSICO E INGLÊS 

INCLUÍDO OS PARADIDÁTICOS 

SISTEMA DE ENSINO = SOLUÇÕES EDUCACIONAIS ANGLO 
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