
   
Lista de Materiais 

                 1º Ano -2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livros 
 

Material didático do Sistema Anglo de Ensino Fundamental l e Livro de inglês – (Disponível somente na 
tesouraria da escola.) 
 

Paradidáticos: (Adquirir na Livraria) 
 

Hoje me sinto – Madalena Moniz 
Lacriminha – Lulu Lima 
Vazio – Anna Llenas 
Chapeuzinho Amarelo – Chico Buarque 

 

Materiais 
 

Uso Individual COM IDENTIFICAÇÃO 
 

Caso já possua algum dos itens abaixo, pode ser 
reutilizado no ano letivo de 2023. 
 

Uso Individual 
▪ 1 estojo grande com zíper contendo: 2 lápis pretos nº 

2; 1 borracha; 1 apontador com depósito; 1 caixa de 
lápis de cor – 12 cores; e 1 jogo de canetinha hidrocor   
jumbo (grossa) – 12 cores 

▪ 2 tubos de cola Tenaz 90 gramas 
▪ 2 colas bastão grande 
▪ 1 tesoura sem ponta 
▪ 1 pincel chato: nº 14  
▪ 1 pasta polionda (2cm)  
▪ 1 potes de massinha Utti Gutti 500 gramas 
▪ 2 forminhas de modelar 
▪ 1 caneta retroprojetora (preta) 
▪ 1 camiseta velha grande (para pintura) c/nome 
▪ 1 Flauta Yamaha German YRS 23 
▪ 1 pasta catalogo com 50 plásticos, identificada 
▪ 1 régua de 20 cm 
▪ 2 dados 
▪ 1 caixa de giz de era 
▪ 1 caixa com 12 tinta guache 
▪ 1 caixa de tinta plasticor 
▪ 1 estojo de giz pastel 
▪ 1 caixa organizadora 6l com tampa 
▪ 1 caderno de pauta larga (sugestão Tilibra) 
▪ 1 caderno de desenho com 100 folhas capa dura 

s/margem 
▪ 3 cadernos universitários (capa dura, 96 folhas) para 

Português, Matemática e Geografia/ História e Ciências 
▪ 1 caderno universitário para inglês 

 

Observação: Todos os materiais devem estar 
etiquetados e identificados, a professora poderá solicitar 
a reposição no decorrer do ano letivo. 
➢ O material de uso individual, conforme as 

necessidades de utilização, deverão ser repostos 
durante o ano. 

 
 

 

 Higiene (Favor identificar) 
 
Nécessaire ou Estojo de plástico contendo: 

 
▪ troca de roupa para emergência  
▪ 1 garrafinha d´água 

 
 
 
 

 
 
 

*Alguns materiais para atividades pedagógicas 
serão solicitados no decorrer de cada bimestre, 
conforme proposta pedagógica da apostila 
Anglo.  
 

  
Material deverá ser entregue na primeira 

semana de aula 30/01 até 03/02 
 
 
 
 
➢ MATERIAL COLETIVO 
 
Solicite a lista do material coletivo na secretaria.  
 
Caso tenha interesse em comprar através do 
colégio, entre em contato com a tesouraria até 
10/01/23.  
 
Taxa Anual: R$ 300,00 (dividido em 02 
parcelas) sendo: 1ª parcela para fevereiro e 
a 2ª parcela para julho. 
 
 
 

 
 

 


