
 

Lista de Material 2022                                                                                                                                

Infantil I e 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  
 01 caderno pequeno com 100 folhas em espiral  
 01 lancheira 
 01 mochila com trocas de roupas (enviar sacola plástica para roupa suja) 
 01 squeeze (garrafinha para água) 
 01 escova de dente com caixinha protetora (trocar quando necessário) 
 01 pasta de dente 
 01 toalha de mão com nome 
 01 toalha de banho com nome (deve ficar na mochila) 
 01 jogo de lençol de berço com fronha (se a criança tiver hábito de dormir) 
 01 travesseiro pequeno (não aceitaremos travesseiros grandes) 
 01 guardanapo de tecido (30x30cm) com nome bordado ou pintado (para ficar na lancheira) 
 01 nécessaire pequena para escova de dente e toalha de mão 
 01 caixa de lápis de cor triângular - 12 cores 
 01 caixa de giz de cera grande 
 01 apontador para lápis triângular 
 01 conjunto de pincel hidrográfico - 12 cores (ponta grossa) 
 02 caixas de massa para modelar soft 
 01 tesoura pequena sem ponta 
 01 avental 
 01 caixa de lenço de papel 
 01 pincel nº 456 (tamanho 14) 
 01 tubinho de cola glitter 
 20 unidades de saquinhos plásticos (tamanho sulfite) 
 01 caixa de pintura a dedo - 6 cores 
 05 folhas de EVA (2 laranjas, 2 beges e 1 glitter) 
 02 colas líquidas 
 02 colas bastão 
 01 caixa de cola colorida - 6 cores 
 01 estojo com zíper com duas divisões (de pano) 
 01 chocalho simples (para aulas de música) 
 01 fantasia (não precisa ser nova) 
 01 brinquedo (sugestões: kit ferramenta e kit chá) 

 01 rolo de fita crepe 
 01 rolinho de papel crepom  
 01 lenço tipo bandana para aulas de culinária (com o nome da criança) 
 02 pacotes de prendedor de madeira 
 01 esburrifador pequeno 
 01 rolo para massa pequeno 
 01 pegador de salada de plástico 
 01 novelo de lã 
 01 lanterna pequena (pode ser infantil) 
 01 bacia de 1 litro 

 



 

 

 01 rolo de fita adesiva larga 
 02 corantes alimentícios 
 01 vaso de barro (12 cm de altura) 
 01 chinelo branco (na numeração do papai) 

 
 

- Material Didático: Apostilas do Sistema Anglo entregues a partir da primeira semana de aula. 
 

 

  

 


