
         

 

 

Lista de Material 2022 

INFANTIL I 

Todo material deve ser etiquetado com o nome do aluno (colocar a etiqueta na frente). 

- Trazer somente no primeiro dia de aula: 

 01 lancheira 

 01 mochila com trocas de roupas (enviar sacola plástica para roupa suja). 

 01 squeeze (garrafa para água) 

 01 necessaire pequena para escova dental e toalhinha 

 01 creme dental 

 01 toalhinha de mão 

 01 escova de dente com capa protetora 

 01 guardanapo/toalhinha de tecido com nome (para ficar na lancheira). 

 

- Trazer no dia da entrega de material: 

 01 jogo de lençol de berço com fronha (colocar nome) 

 01 chupeta com protetor, se a criança usar (para ficar na bolsa) 

 01 caderno pequeno com 100 folhas em espiral (para agenda) 

 01 rolinho de espuma para pintura 

 01 avental plástico para pintura 

 01 caixa de giz de cera grande triangular (com proteção de papel) 

 50 folhas sulfites branca A3 

 25 folhas de papel criativo fluorescente  

 10 unidades de saquinhos plásticos (tamanho A3)  

 30 unidades de saquinhos plásticos (tamanho A4) 

 01 pote de tinta guache 250ml (cores primarias) 

 02 colas liquida 110 gramas 

 01 pote de massinha de modelar soft 500gr 

 04 folhas de EVA (2 lisas, 1 estampada e 1 com glitter)  

 01 cartolina branca 

 01 papel cartão (cor a escolher) 

 01 rolo de fita crepe 

 01 pacote de palito de sorvete pontas arredondadas 

 01 pacote de olho móvel pequeno 

 01 pacote de bexiga 

 01 lenço tipo bandana para as aulas de culinária (com nome da criança) 

 01 jogo pedagógico de acordo com a idade 

 01 brinquedo 

 01 bola simples de plástico com nome 

Obs.: o material de uso diário deverá ser reposto quando necessário.  

 



 

 

 

 

- Material para as aulas de Música: 

 01 chocalho (ganzá, guizo ou maraca) para as aulas de música 

 

- Materiais de higiene para manter na mochila: 

 Lenço umedecido 

 Sabonete líquido 

 Fraldas descartáveis 

 Toalha para banho 

 Troca de roupa contendo: cueca/calcinha, meia, sapatos (sandálias, tênis), 

camiseta (uniforme), shorts ou calça (cor azul marinho).  

 

- Material didático: Apostilas do Sistema Anglo entregues a partir da primeira semana 

de aula. 

 

- Livro paradidático: Título individualizado que será informado aos pais na reunião 

pedagógica. 

 


