
 

 
 

MINI MATERNAL 
IMPORTANTE:  

 

✓ A agenda escolar é personalizada e por isso deverá ser adquirida no departamento 
financeiro do Colégio Anglo. Valor: R$ 35,00. 

 

✓ O uso do uniforme é obrigatório, para mais segurança dos alunos. 
 

✓ Lembramos que todos os itens da mochila (uso pessoal do aluno) e os demais itens 
solicitados nesta lista devem conter a identificação da criança e a turma. 

 

✓ Receberemos somente a lista completa. Materiais incompletos e sem nome serão 
devolvidos. 

 

✓ Caso haja necessidade de algum material específico, o mesmo será solicitado 
durante o ano. 

 

✓ Conforme a necessidade será solicitada a reposição de materiais. 
 

✓ Havendo  necessidade, solicitaremos materiais para a Feira Cultural. 
 

✓ Será solicitada uma taxa para a compra do material referente às lembranças: Dia 
das Mães, Páscoa, Dia dos Pais e Dia das Crianças. 

 

MATERIAIS QUE PERMANECERÃO EM SALA: 

1 Kit Leoni Nº 3 – Papéis Escolares A3 c/ 38 folhas 

5 blocos de papel canson A3 BRANCO 

2 blocos de papel canson A3 COLORIDO / Criativo 8 cores (32 folhas) 

2 blocos de papel canson A4 (120g) BRANCO  (desenho liso) 

4 sacos plásticos transparentes  A3 (formato 345mm x 450mm)  

1 caixa de giz de cera grosso (Ecogiz) 

1 caixa de lápis de cor jumbo triangular (12 cores) 

1 caixa de cola colorida 

4 potes de tinta guache (250ml) nas cores: 1 Vermelha, 1 Azul, 1 Amarela e 1 Branca 

2 potes de massa para modelar Soft Acrilex ou Utti Gutti (500 g qualquer cor) 

3 tubos de cola líquida branca (110g) 

4 colas bastão grande 

1 fita crepe (largura: 18mm) 

1 fita adesiva larga transparente (48mm) 

1 fita crepe KRAFT crepado (38mm x 10m) 

1 pacote de Penas coloridas 

1 pacote de algodão bolinhas (colagem/aula de Artes) 

4 folhas de EVA simples – (cores variadas) 

1 pincel chato nº 20 

2 esponjas de espuma macias com forma de frutas, animais etc. 

LISTA DE 

MATERIAIS 
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1 rolo pequeno de pintor                                                                                                                                                                                                                                                                    
1 brocha pequena tipo pincel 
2 gibis novos 
2 revistas com figuras (como Cães e Cia, Claudia etc.) 
1 caixa organizadora em Polionda (31x23,5x15) 
1 pasta plástica A4 com ferragem na cor cristal/transparente 
1 pasta plástica A4 fina com elástico na cor cristal/transparente 
1 camiseta grande (usada) para as aulas de artes 
2 pacotinhos bolinhas de gel (cor de sua preferência) 
5 metros de TNT (cor de sua preferência) 
5 folhas de Papel Kraft (ou 5 metros) 
2 metros papel contact transparente 
4 folhas de papel color set (cores sortidas) 
2 folhas de papel crepom (cores sortidas) 
2 folhas de celofane (cores sortidas) 
2 folhas de papel de seda (cores sortidas) 
1 pacote de argila escolar (500g) 
1 pacote de palitos de churrasco (c/ 50 unidades) 
1 novelo de lã (cor de sua preferência) 
2 folhas de lixa de parede 
3 potinhos lantejoulas grandes (tamanho 10mm) cores sortidas 
2 potinhos de corante em pó (cores variadas) 
6 metros fita de cetim /10mm largura (cor de sua preferência) 
1 retalho de tecido algodão estampado (30 cm x 30 cm) 
1 pacotinho de forminha de brigadeiro nº5 (cor de sua preferência) 
1 par de meia fina ¾ (cor de pele) 

 

MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL:  
 

6 caixas de lenços de papel 

1 nécessaire 

1 escova dental com protetor 

1 creme dental sem flúor 

1 squeeze 

 

LIVRO PARA A BIBLIOTECA DE SALA : 

 

Um livro que a criança aprecie e que seja de acordo com a faixa etária.  

O mesmo será devolvido no final do ano letivo. 

 
 

MATERIAL PARA AULAS DE INGLÊS: 

1 bloco de papel canson A3 BRANCO 

 
 

 
REUNIÃO DE PAIS às 19h00 

 
Educação Infantil – dia 27/01 

Ensino Fundamental 1 – dia 28/01 

Ensino Fundamental 2 e Médio – dia 29/01 

 
 VOLTA ÀS AULAS  

30 de Janeiro de 2020 
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