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 1 mochila contendo : ■ 
- 01 muda de uniforme do Colégio; ■ 
- 01 toalha de banho; (Para os dias de piscina)■ 
- 02 calcinhas ou cuecas; ■ 
- 01 casaco de frio – uniforme do Colégio■ 
- 01 sunga de banho ou maiô do uniforme do Colégio 
(para os dias de piscina) ■ 
- 01 saco plástico para roupa suja. ■ 

 1 Lancheira contendo: ■ 
- 01 guardanapo de pano para o lanche. ■ 

 1 Materiais: 
- 01 agenda escolar fornecida pelo Colégio; ■ 
- 01 copo de material firme, para beber agua 
(preferencialmente sem tampa); ■ 
- 01 escova de dente com capa protetora; ■ 
- 01 tubo de pasta dental; ■ 
- 02 caixas de lenço de papel; ■ 
- 01 pente ou escova de cabelo; ■ 
- 01 avental do uniforme do Colégio. ■  
- 01 nécessaire para guardar o material de higiene. ■ 
- 01 fichário, tipo arquivo, com 4 furos grandes, com 
100 plásticos encorpados de 0,15 mm, tamanho  
oficio, para o portfólio individual. (os plásticos 
devem ser colocados dentro do fichário); ■ 
- 1 tesoura pequena, sem ponta, com nome gravado. 
As crianças canhotas deverão trazer a tesoura 
apropriada. ■ 
- 01 estojo triplo com zíper, contendo: ■ 
 Na primeira parte: 01 conjunto de canetas 
hidrocor grossa, com 12 unidades, com o nome 
marcado em cada unidade. ■ 
 Na segunda parte: 03 lápis pretos, nº 2, jumbo, 
triangular, com o nome marcado; 01 borracha 
branca, com o nome marcado; 02 apontadores 
com depósito, com o nome marcado em cada 
unidade (um para apontar lápis finos e, o outro, 
para apontar lápis jumbo). ■ 
 Na terceira parte: 01 caixa de giz de cera 
triangular, com o nome marcado em cada unidade. 
■ 

- 01 caderno  de desenho grande, capa dura, com 
espiral, de aproximadamente 96 folhas , sem folha 
de seda. ■ 

Obs.: Fazer margem de 1 cm no lado esquerdo, em 
todas as folhas do caderno , frente e verso. O 
caderno será utilizado sempre na horizontal. 
- 01 caderno Kids de tarja verde (capa dura) 40 
folhas■ 

    - 02 colas bastão■ 
- 01 pasta fina de plástico transparente (com abas e 
elástico) ■ 

- 01 pote de sorvete contendo: 5 conjuntos de 10 
unidades. Ex.: 10 mini aviões; 10 botões grandes da 
mesma cor, etc... (caixa de matemática) ■ 
- 01 agulha grossa para talagarça (sem ponta)  
- 01 talagarça 15x20 cm 
- 01 tela 20x30 cm■ 
 - 01 novelo de lã (cor livre)  
- 02 folhas de papel pardo 
- 01 folha de cartolina estampada 
- 01 folha de papel crepom (branca) 
- 01 folha de papel celofane transparente 
- 02 folhas de papel camurça (preto e branco) 
- 02 folhas de papel laminado (prata e dourado) 
- 01 folha de EVA serigrafado  
- 01 folha de EVA lisa (qualquer cor) 
- 01m de contact transparente 
- 01 m de contact azul 
- 01 bloco CRIATIVO tamanho A4 
- 01 bloco de papel 140g/m2 – 20 folhas A4 210mmX 
297mm 
- 01 resma de papel A4  210mmX297mm 
- 01 pacote de papel A4 210x297 (verde) 
- 01 conjunto de cola colorida c/ 6 unidades 
- 02 tubos de cola branca 90g 
- 01 vidro de tinta guache 250ml (branco ou preto) 
- 01 lixa 
- 01 pincel nº 16 
- 01 pincel batedor grande 
- 50 palitos de picolé (colorido)  
- 01 pacote de 20 balões (coloridos) 
- 01 rolo de fita gomada 
- 02 potes de massa para modelar 500g (cores 
diferentes) 
- 01 pacote de papel Machê - 25g  

 Livros literários:  
- 1º bimestre: O riso da melancia 
Autora: Maria Augusta de Medeiros 
Editora: FTD 
- 2º bimestre: Vovô Toni e a vida no sítio  
Autora: Marinelva B Machado 
O livro poderá ser adquirido no Portal do Logosófico ou 
na Tesouraria do Colégio 
- 3º bimestre: Coleção Eu quero ser suave 
Autora: Lei-ly-nay Paes Leme 
Editora Leme 
- 4º bimestre: O menino que aprendeu a ver. 
Ruth Rocha 
Editora: Quinteto Editorial 

 01 Gibi turma da Monica 

 01 Revista Picolé infantil. 
 

OBSERVAÇÕES: 
 UNIFORME: 
Malharia Santa Catarina – SCRN 702/703, Bloco E, s/n - Telefone: (61) 3326-3800. 
Malharia Oliveira SCRN 706/707 Bloco F – Telefone: (061) 3447-8673. 
 ATENÇÃO: O calçado deve ser tênis, sapatos sem saltos ou sandálias baixas presas ao tornozelo. Não será permitido o uso 

de tamancos. 
Legenda: 

■ material deve ser marcado com o nome do aluno  /Sugestão para o dia da entrega do material: 27 de janeiro de 2017 – 
sexta-feira – 14h às 17h. 
 

 
Sugestão de data de entrega do material:   27 de janeiro  -  sexta-feira  - de 14h às 17h. 
 
 


