
Lista de Material para 2022 – INFANTIL 3
3 a 4 anos de idade

Todo o material escolar deverá ser entregue no
dia 02 de fevereiro na recepção da escola

(identificado com o nome do aluno e turma)

Todos os dias na mochila - 01 necessaire com: escova de dentes com capa, escova ou pente de cabelos,
amarradores de cabelo, um rolo de sacos plásticos para roupa suja, repelente e protetor solar FPS 30 para uso
individual com nome.

01 brinquedo para criança (boneca ou
carrinho)

01 brinquedo para areia
01 penal grande com 2 zíperes (com nome)
01 apontador com reservatório
01 borracha
01 tubo de cola Tenaz 110g.
01 caixa de lápis de cor 12 cores
01 cx giz de cera jumbo pequeno 12 ou 15 cores
01 lápis de escrever preto nº 2
01 tesoura pequena sem ponta (bom corte)
01 pincel grande chato nº16
01 pasta preta (arquivo) com 100 plásticos para

atividades do Bilíngue
01 caneta retroprojetor ponta fina
01 camiseta usada (adulto) para usar como

avental de pintura
02 potes de massinha de modelar soft 150g
01
01

folha de papel crepom azul
kit de forminhas para massa de modelar

01 revista para atividades de recorte
01 bloco de papel canson A4 branco
01 bloco de papel colorido filipinho color A4

100 folhas de papel ofício A4
01 travesseiro com capa e nome bordado

(alunos do integral)
01 sacola ecológica com zíper (para

transportar roupa de cama)
01 garrafinha para água uso diário com nome
01 mochila de rodinha
01 lancheira térmica
01 frasco pequeno de álcool gel 70% para uso

individual
06 máscaras (identificadas com nome e

embalagem para máscaras limpas e sujas
identificadas)

Livros Didáticos curriculares:
As Apostilas do Sistema de Ensino Anglo
serão adquiridas no colégio.

Observações:

✔ Todo material individual deverá ser identificado, com nome do aluno e turma.
✔ As marcas citadas são apenas sugestões.
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