
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO INFANTIL 1 – 2021 

Rua deputado Antônio Edu Vieira, 150 I Pantanal I Florianópolis I SC 
CEP 88040-000 I Tel.: (48) 3204-7932 Fax.: (48) 3204-7933 

f lorianopolis@colegiologosofico.com.br – www.colegiologosofico.com.br 

 

 

A data para entrega dos materiais será divulgada posteriormente. 

SOLICITAÇÃO: adquirir materiais sem personagens, preferencialmente sem estampa, para 
diminuir as distrações. 

➢ 04 caixas de lenços de papel, contendo 50 lenços; 

➢ 04 pacotes de lenços umedecidos; 

➢ 01 pacote de fraldas descartáveis; 

➢ 01 tubo de pomada para assadura; 

➢ 01 tubo de protetor solar em gel ou creme, observando a idade recomendada para uso e 
a data de validade do produto; 

➢ 01 tubo de repelente de insetos em gel ou creme contendo uma das seguintes 
substâncias: DEET, ICARIDINA, CITRONELA, ETC, pois elas, junto com a forma de 
apresentação, determinam o tempo de duração do efeito do repelente. É necessário 
observar a idade mínima recomendada para uso e a data de validade do produto - que 
seja pelo menos até um ano depois do ano letivo em curso; 

➢ Sabonete líquido da cabeça aos pés; 

➢ 01 toalha de Banho; 

➢ 01 camiseta branca lisa (nova), um pouco maior que o n° da criança; 

➢ 02 camisetas básicas para atividades de Artes – sendo 1 manga curta para verão e 1 manga 
longa para inverno (não precisa ser do Colégio, dois números maiores do que a criança usa 
– pode ser usada); 

➢ 01 foto recente da família – tamanho 10x15 – sentido vertical; 

➢ Enviar uma foto da criança até o dia 15/01/2021 para o e-mail: 
florianopolis@colegiologosofico.com.br  

➢ 200 Folhas de papel A4 - branca; 

➢ 01 bloco de papel A3 120g/m colorido com 24 folhas; 

➢ 01 pacote de papel Vergê 120 g/m, com 50 folhas; 

➢ 01  pacote  de  folhas  A4 coloridas: 32  folhas  com  8  cores, ou 50 folhas com 5 cores 
fluorescente; 

➢ 01 Pasta catálogo com 50 envelopes e com visor transparente; 

➢ 01 tubo de cola bastão 22g; 

➢ 01 pen drive 8GB; 

➢ 01 mamadeira extra para deixar no colégio (identificada); 

➢ 01 copo ou garrafa para água, para deixar no colégio (identificada); 

➢ 01 lata de leite (o que a criança toma) extra para deixar no Colégio (identificada); 

➢ 01 chupeta extra para deixar no colégio (identificada); 

➢ 01 caixa de canetinhas ponta grossa (6 cores - lavável); 

➢ 01 pote de 250ml de tinta guache na cor vermelha; 

➢ 01 caixa de massinha de modelar – 12 cores (atóxica, cores variadas); 
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M ochila (TAM. GRANDE) contendo: 

➢ Agenda do Colégio: A compra poderá ser efetuada na secretaria do Colégio na primeira 
semana de aula. 

➢ 03 mudas de roupa completas de acordo com a estação (parte de cima e de baixo); 

➢ 01 par de calçado de acordo com a estação; 

➢ 02 pares de meias; 

➢ 01 saco retornável para roupa suja – (sugestão: tecido, com plástico na parte  interna); 

➢ 01 chapéu ou boné; 

➢ Escova ou pente de cabelo. 

Todos os materiais acima devem estar na mochila todos os dias. 

L ancheira (TAM. GRANDE) que contenha dentro: 

➢ Lanche de acordo com o cardápio fornecido pelo Colégio; 

➢ 01 copo/garrafa de plástico ou metal com suco para hora do lanche – (proibido uso de 
garrafa térmica com ampola de vidro); 

➢ 01 babador de tecido ou plástico (deixar sempre na lancheira); 

➢ 01 toalha pequena (social) para servir o lanche; 

➢ Mamadeira e leite conforme necessidade da criança. Usar pote com divisor de medidas 
de leite em pó. 

Todos os materiais acima devem estar na lancheira todos os dias. 

Para cultivarmos a ordem e o zelo pelos materiais, solicitamos que os mesmos venham todos 
identificados com o nome completo da criança. 

Se possível colocar nome nos potes e nas tampas, pois muitas crianças trazem potes iguais, 
inclusive os lanches como: frutas 

 

OBS: sempre que necessário, solicitaremos a reposição dos materiais. 
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