
MONTEIRO/ANGLO     

Lista de Material – Turma: Maternal / Fase 1 

1 caderno capa dura pequeno (verde) – 100 folhas (recados)  

4  pastas com canaleta A4 Cristal (1 para cada bimestre)   

       1      caixa de lápis de cor Jumbo triangular Faber Castell - 12 cores  
1  lápis preto jumbo triangular  

       1     caixa de giz de cera curtom - 12 cores  
       1     tubo de cola branca - 90g (Pritt ou Acrilex)   

1 tubo de cola bastão – 40g (Pritt ou Acrilex)                                            

1 tesoura sem ponta 

1 rolo de fita crepe 3M – (grande / larga)  

1 estojo (simples)  

5 potes de massa de modelar (soft) cores variadas  

1 pincel chato nº 14   

1 rolinho para pintura  

4     folhas de E.V.A. (amarelo, azul, laranja e rosa)  

1 avental plástico com o nome do aluno Obs: O material escolar deverá 

       1     squezze (para água) Obs: O material escolar deverá 

1 pacote de palitos de sorvete Obs: O material escolar deverá 

1 pacote de lenço umedecido (na mochila)    

 

      OBSERVAÇÃO:   

Caso venha a ser necessário, a lista de material escolar poderá ser complementada 

durante o ano  letivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INÍCIO DAS AULAS 

27/01/2021 – quarta-feira 

Obs: O material escolar deverá ser 

entregue no 1º dia de aula. 



 

MONTEIRO/ANGLO     

Lista de Material – Turma: Fase 2 

1 caderno capa dura pequeno (azul) – 100 folhas recados  

4     pastas com canaleta Cristal A4 (1 para cada bimestre)  

1 estojo com duas divisões contendo: 

        1 apontador   

        2 borrachas  

        3 lápis pretos jumbo triangular  

        1 tesoura sem ponta  

1 caderno de capa dura 50 folhas – (azul) (grande)  

1 caderno de desenho (cartografia - 100 folhas) grande  

1 caixa de lápis de cor grande - 24 cores Faber Castell  

1 caixa de giz de cera curtom - 12 cores  

1 estojo de canetas hidrográficas grande - 12 cores (Neopen, Bic ou Faber Castell) 

1     tubo de cola branca 90g  

1 tubo de cola bastão 40g   

1 pasta de plástico Polionda A4 maleta com alça (azul)  

1 caixa de tinta plástica colorida (bisnaga)  

5 potes de massa de modelar (soft) (cores variadas)  

1 avental plástico com o nome do aluno  

1    caixa de lenço descartável (na mochila)  

1 copo squezze (para água)  

1 pincel nº 12 

1 rolinho para pintura  

1 contact transparente (0,50cm)   

       1   pacote de lenço umedecido (na mochila)     

 

OBSERVAÇÃO:   

Caso venha a ser necessário, a lista de material escolar poderá ser complementada 

durante o ano letivo. 

 

 

 

 

INÍCIO DAS AULAS 

27/01/2021 – quarta-feira 

Obs: O material escolar deverá ser 

entregue no 1º dia de aula. 

 



MONTEIRO/ANGLO     

Lista de Material – Turma: Fase 3 

1 caderno capa dura pequeno (amarelo) – 100 folhas (recados)  

4   pastas de papelão com presilhas plásticas A4 (amarela - 1 para cada bimestre)  

4   pastas de papel com grampo (Inglês)   

1 caderno capa dura 100 folhas – (amarelo) (grande)  

1 caderno desenho capa dura (cartografia 50 folhas – (grande)  

1 estojo com duas divisões contendo:   

 4 lápis pretos   

 1 apontador com depósito  

  2 borrachas brancas 

  1 tesoura sem ponta  

1 caixa de lápis de cor grande - 24 cores – (Faber Castell)   

5 envelopes pardo 12cm x 17cm  

1 estojo de canetas hidrográficas grande - 12 cores (Faber Castell, Bic ou Neopen)  

1 tubo de cola bastão - 40g  

5   saquinhos plásticos grosso para sulfite (4 furos)   

1 pasta de plástico polionda A4 maleta com alça (amarela)  

3 caixas de massa de modelar (12 unidades)  

1 avental plástico com o nome do aluno  

1 caixa de lenço descartável (na mochila)  

1 squezze (para água)  

1 pincel (nº 14)  

1 cx de tinta plástica (bisnaga)  

1   pote de baby wippes      

 

OBSERVAÇÃO:   

Caso venha a ser necessário, a lista de material escolar poderá ser complementada durante o 

ano letivo. 

INÍCIO DAS AULAS 

27/01/2021 – quarta-feira 

Obs: O material escolar deverá 

ser entregue no 1º dia de aula. 

 


