COLÉGIO LOGOSÓFICO GONZÁLEZ PECOTCHE
UNIDADE BRASÍLIA

LISTA DE MATERIAIS - HORÁRIO ESTENDIDO - 2018
Turma 1 (Infantil 1)
01 nécessaire contendo: (ficará no colégio) *
 01 sabonete em barra + saboneteira ou sabonete
líquido
 01 shampoo
 01 condicionador
 01 hidratante
 01 repelente
 01 protetor solar
 01 creme dental
 01 escova de dente com capa protetora
 01 pomada preventiva para assaduras
 01 pote de lenço umedecido
01 mochila contendo: (enviar diariamente)
 02 mudas de uniforme do Colégio ■
 03 calcinhas ou cuecas (se usar) ■
 02 babadores ■
 Chupeta (se usar) ■
 01 par de meia ■
Materiais (3 e 5 dias)
 01 Fichário de capa transparente, tipo arquivo, com 4 furos
grandes, com 100 plásticos encorpados de 0,15mm, tamanho
ofício, para o portfólio individual (os plásticos devem ser
colocados dentro do fichário)
 100 folhas de papel Ofício
 100 folhas de papel A4 colorido
 01 tubos de cola branca 90g
 15 balões
 01 pote de tinta guache 250ml
 01 pincel esponja (batedor) redondo amarelo punho de
madeira 3cm X 8,5cm
 01 pincel chato nº 16
 01 bloco de papel CRIATIVO
 20 palitos de picolé
Materiais (2 dias)
 100 folhas de papel Ofício
 01 tubos de cola branca 90g
 04 envelopes tamanho A3 BRANCO tamanho
OFÍCIO (não colocar o nome do aluno em destaque)
 10 balões
Materiais para os dias de natação:
 01 roupão ■
 01 toalha de banho ■
 01 touca para natação ■ (do uniforme do Colégio ou
da Academia Aqua710)









04 fraldas descartáveis (diariamente)
02 fraldas de piscina (semanalmente)
01 óleo mineral (para massagem)
03 caixas de lenço de papel
01 pente ou escova de cabelo
01 travesseiro, 01 manta e 01 lençol (que irão para
casa toda sexta-feira e deverão retornar na segundafeira seguinte)
(*) Sempre que necessário pediremos a reposição
desses materiais.






01 toalha de banho ■
01 casaco de frio do uniforme do Colégio ■
01 par de chinelo ou sandália ■
01 sacolinha para guardar roupa suja e toalha molhada





01 rolo de fita gomada
01 rolo de fita dupla face
01 caixa de gizão de cera TRIANGULAR com 12
cores
01 vidro de anilina líquida comestível (qualquer cor)
01 pote de massa para modelar 500g
01 folha de lixa nº 60/80
01 pacote de algodão
01 folha de EVA lisa
01 folha de EVA felpuda
01 folha de cartolina estampada
01 rolo de espuma pequeno – 4cm


















01 caixa de gizão de cera TRIANGULAR com 12
cores
01 pote de massa para modelar 500g
02 caixas de lenço de papel

01 sunga ou maiô do Colégio ■ (do uniforme do
Colégio ou da Academia Aqua710)
01 par de chinelos ■
01 sacolinha para colocar a roupa molhada

■ Identificar com o nome do aluno.

Sugestão para a entrega do material: 26 de janeiro de 2018, 6ª-feira, das 14h às 17h.
OBS: Solicitamos que o material do Horário Estendido seja entregue separado do material do Turno Regular.

