
 

 
 
 
 
 

Há mais de 80 anos formando gerações   
 

LISTA DE MATERIAL – INFANTIL 2  -  MATERNAL II – 2020 
 

 

01  AGENDA ESCOLAR – (adquirir na secretaria da 
escola) uso obrigatório 

01  PORTFÓLIO DE AVALIAÇÃO ANUAL- (adquirir 
na secretaria da escola) uso obrigatório 

BOLSA com trocas extras de uniforme e roupa íntima; 
fraldas, lenços umedecidos e creme contra assaduras;    
1 NECESSAIRE contendo: 01 toalha de mão; 01 pente 
ou escova de cabelos; 01 escova de dentes com 
estojo; 01 tubo de creme dental infantil; 01 sabonete 
líquido corporal (identificados), repor sempre que for 
preciso. 

01 LANCHEIRA com guardanapo ou toalhinha e 01 
copo de plástico resistente com tampa  

01 Garrafa plástica do tipo “squeeze” para água 

02 Caixas de lenços descartáveis  

01 Avental personalizado – (vendido na secretaria) 

01 Pote grande de massa de modelar (qualquer cor) 

01 Jogos pedagógicos de acordo com a idade. 
Sugestão: alfabeto e imagem/ jogo memória/ 
letras móveis/ dominó de formas/ dominó de 
quantidades/ similares, panelinha, carrinho e 
animais plásticos. 

02 Blocos de desenho Canson branco –tam- A3 
(com 20 folhas cada)  

02  Folhas de papel laminado dourado 

02  Folhas de papel laminado prateado 

02 Cartolinas laminada colorida 

01 Cartolina dupla face colorida 

01 Tesoura pequena de pontas arredondadas (com 
nome gravado) 

02 Rolos de papel crepom (qualquer cor) 

03 Refil de cola quente fina  

03 Refil de cola quente grossa 

01 Caderno grande de desenho – Com espiral 

02 Folhas de papel 40kg brancas 

01 Caixa de cola colorida (6 cores) 

01 Tubo de cola – 150 gr 

01 Pacotes de folhas Color Set com 24 cores tam. 
–A3 

01 Pacote de folhas color set com 24 cores tam. – 
A4 

01 Pacote de papel dobradura tamanho A4- 24 
cores 

01 Pacote de papel sulfite A4 cor amarela – 100 
folhas 

01 Pacote de papel sulfite A4 cor verde – 100 folhas 

01 Pincel tipo batedor 

01 Pincel chato nº 16 

01 Rolinho de espuma para pintura- pequeno 

01 Caixa de giz de cera jumbo – 12 cores 

01 Fita crepe 

01 Pacote de palito de sorvete 

01 Barbante 

01 Lixa de parede fina 

01 Lixa de parede grossa 

01 Foto de rosto do aluno (tamanho passaporte ou 
similar) impressa em papel fotográfico 

 

  
 

 

ANGLO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS 
Infantil 2 e Programa Bilingue – English Stars 

www.livrofacil.com 

1. Todos os materiais, pertences e uniformes do aluno deverão ser identificados. 

2. A agenda do Braga Carneiro deverá estar diariamente na mochila (as páginas 

não podem ser arrancadas, nem a capa alterada e solicitamos preencher os dados 

pessoais: POIS, é o principal meio de comunicação Família – Escola. 

3. O uso do uniforme completo é obrigatório; calçado tênis preto ou branco e 

meias brancas. 

 


