
 

  Lista de Materiais 
 Infantil II -2023 

 

Livros 
 

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

Paradidáticos: (Adquirir na Livraria) 
 

E se eu sentir – Paloma Blanca. 
Que mau humor, coruja! Steve Smmallman 
Eu consigo! – Tracy Corderoy 
O gigante egoísta – Oscar Wilde 

 

Materiais 
 

Uso Individual COM IDENTIFICAÇÃO 
 

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

▪ 1 estojo grande com zíper contendo: 4 lápis pretos nº 
2; 1 borracha; 1 apontador com depósito e 1 caixa de 
lápis de cor triangular grosso – 12 cores 

▪ 1 jogo de hidrocor jumbo triangular grossa – 12 cores 
▪ 1 caixa de ecogiz de cera bicolor  
▪ 2 tubos de cola 90 gramas 
▪ 1 caderno de desenho 96 folhas 
▪ 1 tesoura sem ponta  
▪ 1 pincel chato – Nº 20 
▪ 1 Tela para pintura em papel 20 x 29 ecotela 
▪ 1 rolinho pequeno para pintura 
▪ 1 pasta aba elástico ofício lombo – 2cm 
▪ 20 sacos plásticos transparentes 
▪ 1 avental (para pintura) 
▪ 1 pote plástico de sorvete (vazio) 
▪ 1 lupa 
▪ 1 caixa organizadora grande 

 

Observação: Todos os materiais devem estar 
etiquetados e identificados, a professora poderá solicitar 
a reposição no decorrer do ano letivo. 
 

 

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

 
▪ 1 escova de dentes 
▪ 1 tubo de creme dental 
▪ 1 toalha com o nome da criança 
▪ 1 troca de roupa na mala 
▪ 2 pacotes de 200 unid. de lenços úmidos (por 

semestre) 
▪ 1 copo ou caneca para enxague bucal 

 
 

*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. 
 

 
 

 

 


