
Lista de Materiais - 2020 
Infantil 4 

 

Qtd. Descrição 

1 Camiseta branca grande para uso em atividades artísticas  

1 
Apontador para lápis grosso com nome  

da criança 

1 Borracha grande 

1 
Caixa de lápis de cor - 12 cores - Tipo triangular Jumbo 
com apontador (auxilia na  forma correta de segurar) - 
Marcar nome em cada lápis 

2 
Lápis grafite (Jumbo - ref. 1205) triangular            
(auxilia na forma correta de segurar)                                      
(marcar o nome da criança) 

2 
Estojos emborrachados com zíper  (com   duas divisórias) 

com nome da criança 

1 
Caixa de giz de cera ecogiz com apontador - bicolor          
6 cores 

1 Estojo aquarela ( com nome da criança ) 

1 
Caixa de tinta guache lavável                                           

(12 potes plásticos com 15 ml ) 

1 Jogo de caneta hidrocor jumbo 12 cores - Lavável 

1 Pincel chato nº 16 

1 Pote de massinha de modelar - soft 500g 

1 Tela para pintura - 30x40 cm 

1 
Tesoura escolar 4” (deve ter encaixe dos dedos em     
tamanhos diferentes, um maior que o outro, favorecendo a 

utilização adequada) 

3 Tubos de cola (bico fixo) 90g 

1 Creme dental – Pequeno (uso diário) 

1 Escova dental (uso diário) 

1 
Porta-escovas plástico que comporte  a  escova e o creme 

dental com nome da criança 

1 
Garrafinha para água (trazer diariamente na lancheira) 

com nome da criança 

1 
Pasta com elástico - Polionda - fina 

Tamanho ofício - cor: azul ( marcar o nome da criança ) 

1 
Pasta  catálogo com 50 plásticos - capa plástica  - com 

nome marcado 

2 

Revistas para recorte                                                  

(Globo Rural – Pais e Filhos – Crescer)  

Não precisa ser atualizada. 

1 
Toalha de mão: nome marcado - (trazer diariamente na 

lancheira para forrar a mesinha durante o lanche) 

1 Pacote de prendedor de roupas (Madeira)  

 
Qtd. Descrição 

1 Bloco de papel criativo dupla face 

1 Resma de papel – sulfite—formato A3 

2 Cartolinas - cor: rosa 

1M Papel contact - linha 

4 Folhas de papel  cartaz - cor: verde claro 

2 Folhas de papel kraft  

1 Placa E.V.A 3 mm - cor: amarela 

1 Argila 

1 Pacote de palito de picolé 

1 Fita crepe 48mm 

4 Grampos trilho - plástico 

 
Qtd. Descrição 

1 Jogo de cartas  (Trunfo, Uno, outros) 

1 
Instrumento musical de brinquedo (tambor, xilofone, pandeiro 

ou violão). Não trazer instrumento de “sopro”. 

1 Jogo que estimule o raciocínio (memória ou tabuleiro). 

1 
Pote  de letras: alfabeto de plástico -  

170 peças 

1 Quebra-cabeça de madeira - 24 peças 

    

 Os materiais marcados em negrito  

deverão ser repostos conforme  
necessidade durante o ano. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Entrega do Material : 23 e  24/01/2020 

A entrega do material será no respectivo turno do    
aluno. 

Início das aulas:  

 27/01/2020 Ensino Fundamental 

 28/01/2020 Educação Infantil 

Todo material deve vir marcado com nome do  
aluno. 

ATENÇÃO À DATA DE VALIDADE DOS MATERIAIS. 

A agenda do Sistema Logosófico de Educação 2020  
estará disponível em www.portaldologosofico.com 

Informações: 3281-6088                                   


