
Lista de Material 2022                                                               
Infantil II 
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 (10x15) 
 01 foto da criança recente (10x15) 
 01 caderno pequeno com 100 folhas em espiral (para agenda) 
 01 bloco de desenho A3 branco - gramatura 140g/m² 
 01 pacote de folha de sulfite 
 01 pacote de papel creative Lumi A4 
 01 pacote de saco de papel de pipoca (100 unidades) 
 01 estojo com 3 repartições 
 01 caderno de desenho grande, capa dura com 96 folhas (140mm x 200mm) 
 04 pastas de papelão (azul) com presilha de plástico 
 10 sacos plásticos com furo/ tamanho sulfite 
 01 pincel nº 456 (tamanho 18) 
 01 tesoura sem ponta (nome gravado) 
 01 pacote de olhos móveis 
 01 lápis grafite jumbo 
 01 lápis grafite fino 
 01 pacote de prendedor  
 01 apontador com depósito - para lápis jumbo 
 01 caixa de lápis de cor - 12 cores Jumbo 
 01 caixa de giz de cera curton jumbo - 15 cores 
 01 cola tipo bastão de 20g 
 02 tubos de cola líquida de 90g 
 01 caixa de tinta plástica c/ 6 cores (em tubos) 
 02 potes de 500g de massa de modelar (Soft) 
 01 rolo de fita crepe (3cm largura) 
 30 botões coloridos e de tamanhos diversos 
 01m de plástico adesivo transparente 
 03 rolos de papel crepom (da cor que desejar) 
 01 avental plástico para atividades com tinta (com nome) 
 01 mochila tamanho médio com nome e série 
 01 saco plástico tipo zip lock para colocar roupa suja 
 02 potes de tinta de tecido artesanato 37ml (da cor que desejar) 
 02 revistas para recorte 
 03 novelos de lã (1 amarelo, 1 preto, 1 marrom) 
 01 brinquedo pedagógico adequado para a idade 
 01 brinquedo (Meninos: carrinhos, ferramentas, animais, trator, etc... / Meninas: kit de 

casinha, boneca, panelinha, etc...) 
 01 toalha de banho com nome (ficar na bolsa) 
 01 troca de roupa com nome (calor e frio) 
 Presente de dia dos pais: 1 camiseta branca lisa do tamanho do papai  
 Presente de dia das mães: 1 vaso de barro tamanho 11x9cm  
 Presente de dia dos avós: 2 guardanapos de tecido na cor branca 
 01 necessaire pequena para escova de dente, creme dental e toalha de mão 
 01 creme dental sem flúor  
 01 escova de dente infantil  
 01 toalha de mão com o nome (para ficar na necessaire) 
 01 lancheira 
 01 squeeze (garrafinha para água) 

 
 



 
 

 01 guardanapo de tecido (30x30cm) com nome (para ficar na lancheira) 
 01 lenço bandana para culinária com nome  
  02 caixas de lenço de papel 
 01 sabonete líquido 
 01 brinquedo de areia 

 
- Para acompanhar as aulas de Inglês: 

 pasta vermelha com grampo plástico (papelão) 
 01 envelope 25x29 cm 

 
- Para o Período Integral: 

 01 caneca de alumínio com o nome da criança gravado 
 01 travesseiro com fronha 
 01 necessaire pequena com escova de dente, creme dental, toalhinha de mão, pente ou 

escova de cabelo 
 01 pacote de sulfite 
 01 cartolina branca 

 
- Material didático: Apostilas do Sistema Anglo entregues a partir da primeira semana de aula. 
 
- Livro Paradidático: Um livro infantil adequado à faixa etária para compor a Biblioteca de Sala. 
(Título individualizado que será informado aos pais na reunião do dia 22/01) 
 

- Observações: 
 Início das aulas: 24/01/2022 
 Horário das aulas: das 13h15 às 17h45 
 Entrega do material e Reunião Pedagógica: dia 22/01/2022, das 9h às 10h 
 Uniforme: camiseta Anglo, bermuda (até o joelho), shorts-saia ou calça azul marinho 

 


