
MONTEIRO/ANGLO     

Lista de Material – Turma: 1º ano EF 

1 caderno capa dura grande (96 folhas - Espiral)  

1 pasta plástica com presilha transparente 

1 caderno de desenho (cartografia 100 fls.)  

1 caderno (pequeno) capa dura 96 folhas - cor vermelha / recados  

1 estojo grande contendo:  

 3 lápis preto 

 2 borrachas médias  

  1 tesoura sem ponta   

 1 apontador com depósito  

  1 tubo de cola branca – 45g  

  1 calculadora pequena (simples)  

1 régua de 30 cm (transparente)  

1   caixa de lápis de cor grande 1   estojo de canetas hidrográficas (Faber Castell, Neopen 

ou Bic)   

2 tubos de cola bastão – 40g 

1 pincel chato nº 12 - ref. 815 

1 avental plástico  

2 cxs de massa de modelar (Soft – 12 unidades) 

1 jogo do Tangram em E.V.A (p/ aulas de matemática)  

1 gibi  

1   jogo de material dourado ou base 10 (madeira) 

1 squeeze (para água)   

 

NA MOCHILA:  

1   caixa de lenço descartáveis - grande  

1   pacote de lenço umedecido   

OBSERVAÇÃO:   

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

durante o ano letivo.   

2 – A apostila da disciplina de Inglês, estará disponível para venda no dia 25/01, segunda-

feira, das 09h às 17h.       Valor: R$ 160,00 – Inglês      O valor poderá ser realizado com 

cheque pré-datado para 30 dias ou no cartão de crédito parcelado em até 2x.       

Neste dia, o material Anglo (Apostila), poderá ser retirado. 

 

 

 

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: 2º ano EF 

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

1 caderno capa dura grande 96 folhas – (Espiral)  

1 caderno de caligrafia (pequeno)  

1 caderno de desenho de capa dura (100 folhas) 

1 conjunto de caneta hidrocor  

1 tubos de cola bastão  

1 tubo de cola branca 40 gr 

1 calculadora pequena e simples 

1 Minidicionário de Língua Portuguesa (nova ortografia) 

1 estojo com 3 divisões contendo:  

 3 lápis preto   

  2 borrachas   

  1 apontador com depósito  

  1 tesoura sem ponta   

1 caixa de lápis de cor   

1 régua – 30 cm - transparente  

1 pasta com alça de 5cm de espessura.  

1   squeeze (para água) 1   Material Dourado individual de madeira – (p/ aulas de 

matemática)  

1 Tangram (p/ aulas de matemática)  

1 Flauta doce/ German (Yamaha) 

   

MATERIAL ESPECÍFICO   

Arte (a ser enviado para escola):  

1 caixa de guache (com 6 cores) 

 2   pincéis redondos (série 142 ou 145) nº 02 e nº 08   

 

OBSERVAÇÃO:   

 

1- Todo material deverá permanecer com o aluno. Na semana das aulas presenciais os 

alunos serão informados quais materiais deverão trazer à escola;   

 

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

assim que o retorno às aulas no modelo presencial for autorizado pelos órgãos 

oficiais; 

   

INÍCIO DAS AULAS  

 27/01/2021 – quarta-feira 



3 – Sugerimos que o material escolar de uso individual (como tesoura, borracha, lápis 

de cor, etc) seja reaproveitado da melhor forma possível, adquirindo-se apenas o 

essencial. 

 

        4- Os livros das disciplinas de Inglês e Espanhol, estarão disponíveis para venda no dia   

25/01, segunda-feira das 09h às 17h. 

         

Valores:  

 Inglês – R$160,00  

 Espanhol – R$ 155,00         

Os valores poderão ser realizado com cheque pré-datado para 30 dias ou no 

cartão de crédito parcelado em até 2x.         

Neste dia, o material Anglo (Apostila), poderá ser retirado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONTEIRO/ANGLO     

Lista de Material – Turma: 3º ano EF 

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

1 caderno capa dura grande 100 folhas – (Brochurão ou aspiral)  

1 caderno de desenho de capa dura (50 folhas)  

1 régua – 30 cm – transparente  

1 tubo de cola branca (40g).  

1 bloco de canson escolar – A4  

1 calculadora pequena e simples  

1 Flauta doce/ German (Yamaha)  

1 Minidicionário de Língua Portuguesa (nova ortografia)  

1 estojo com 3 divisões contendo:  

 1 lápis preto   

  1 borracha   

  1 apontador com depósito  

  1 tesoura sem ponta   

  Canetas hidrográficas (uso pessoal)  

1 caixa de lápis de cor  

1  tubo de cola bastão (40g)  

1 pasta polionda 2 cm de espessura com elástico – cor verde  

1 squeeze (para água) 

   

MATERIAL ESPECÍFICO   

Arte (a ser enviado para escola):  

1 caixa de guache (com 6 cores)  

1   pincel chato (série 141 ou 181) n º 10     

 

OBSERVAÇÃO:   

1- Todo material deverá permanecer com o aluno. Na semana das aulas 

presenciais os alunos serão informados quais materiais deverão trazer à 

escola; 

   

2 - Caso venha a ser necessário, a lista de material escolar poderá ser 

complementada assim que o retorno às aulas no modelo presencial for 

autorizado pelos órgãos oficiais; 

   

 

INÍCIO DAS AULAS  

 27/01/2021 – quarta-feira 

 



3 – Sugerimos que o material escolar de uso individual (como tesoura, 

borracha, lápis de cor, etc) seja reaproveitado da melhor forma possível, 

adquirindo-se apenas o essencial.   

4– Os livros das disciplinas de Inglês e Espanhol, estarão disponíveis para venda 

no dia 25/01, segunda-feira das 09h às 17h. 

        Valores:   

 Inglês – R$160,00  

  Espanhol – R$ 155,00         

Os valores poderão ser realizado com cheque pré-datado para 30 dias ou 

no cartão de crédito parcelado em até 2x.       

 Neste dia, o material Anglo (Apostila), poderá ser retirado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MONTEIRO/ANGLO     

Lista de Material – Turma: 4º ano EF 

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

1 caderno capa dura grande 96 folhas (Brochurão)  

1 caderno de desenho de capa dura (50 folhas)  

1   Atlas Geográfico - Maria Elena Simielli - Ed. Ática - com etiqueta de 

identificação  

1   dado pequeno  

1 flauta doce/ German (Yamaha)  

1 régua – 30 cm - transparente  

2 tubos de cola bastão (40g)  

1   tubo de cola branca (40g)  

1   Minidicionário de Língua Portuguesa (nova ortografia)  

1 estojo com 3 divisões contendo:  

 3 lápis pretos  

  2 borrachas  

  1 apontador com depósito  

  1 tesoura sem ponta   

 Canetas hidrográficas (uso pessoal)  

1 caixa de lápis de cor   

1 squeeze (para água)    

 

MATERIAL ESPECÍFICO  

Arte (a ser enviado para escola):  

1   caixa de guache (com 6 cores)  

2   pincéis nº 12 tipo 456 e nº 18 tipo 456.     

 

OBSERVAÇÃO:   

1- Todo material deverá permanecer com o aluno. Na semana das aulas 

presenciais os alunos serão informados quais materiais deverão trazer à escola;   

 

2 - Caso venha a ser necessário, a lista de material escolar poderá ser 

complementada assim que o retorno às aulas no modelo presencial for 

autorizado pelos órgãos oficiais;   

 

 

INÍCIO DAS AULAS  

 27/01/2021 – quarta-feira 

 



3 – Sugerimos que o material escolar de uso individual (como tesoura, 

borracha, lápis de cor, etc) seja reaproveitado da melhor forma possível, 

adquirindo-se apenas o essencial.   

4 – Os livros das disciplinas de Inglês e Espanhol, estarão disponíveis para 

venda no dia 26/01, terça-feira das 09h às 17h.        

 Valores:   

 Inglês – R$160,00  

  Espanhol – R$ 155,00       

 Os valores poderão ser realizado com cheque pré-datado para 30 dias ou 

no cartão de crédito parcelado em até 2x.       

 Neste dia, o material Anglo (Apostila), poderá ser retirado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTEIRO/ANGLO     

Lista de Material – Turma: 5º ano EF 

 
1   agenda/2020 (diário espiral ¼)  

1   régua – 30 cm - transparente  

1   caderno de 10 matérias  

1   caderno de desenho de capa dura (50 folhas - espiral)  

1   flauta doce/ German (Yamaha)  

1   Minidicionário de Língua Portuguesa (nova ortografia) 

 1   Atlas Geográfico - Maria Elena Simielli - Ed. Ática - com etiqueta de 

identificação  

1   estojo com 3 divisões contendo:   

 3 lápis pretos   

 2 canetas azuis   

 1 caneta preta   

 2 borrachas   

 1 apontador com depósito  

  1 tesoura sem ponta   

1   caixa de lápis de cor   

1   tubos de cola bastão (40g)  

1   tubos de cola branca (40g) 

1   corretivo líquido a base de água  

2   canetas para grifar textos  

1   squeeze (para água)  

1   calculadora pequena e simples   

 

MATERIAL ESPECÍFICO   

Arte (a ser enviado para escola):  

1   caixa de guache (com 6 cores)     

 

OBSERVAÇÃO:   

1- Todo material deverá permanecer com o aluno. Na semana das aulas 

presenciais os alunos serão informados quais materiais deverão trazer à 

escola;   

 

2 - Caso venha a ser necessário, a lista de material escolar poderá ser 

complementada assim que o retorno às aulas no modelo presencial for 

autorizado pelos órgãos oficiais;   

INÍCIO DAS AULAS  

 27/01/2021 – quarta-feira 

 



3 – Sugerimos que o material escolar de uso individual (como tesoura, 

borracha, lápis de cor, etc) seja reaproveitado da melhor forma possível, 

adquirindo-se apenas o essencial.   

 

4 – O livro da disciplina de Espanhol, estará disponível para venda no dia 

26/01, terça-feira das 9h às 17h. A venda do material de Inglês será 

realizada posteriormente, pois a gráfica do Sistema Anglo ainda não 

disponibilizou.       

 Valor: R$ 155,00 – Espanhol         

O valor poderá ser realizado com cheque pré-datado para 30 dias ou no 

cartão de crédito parcelado em até 2x.   

Neste dia, o material Anglo (Apostila), poderá ser retirado. 


