Lista de materiais - 2022
1º Ano
MATERIAL INDIVIDUAL
Qtd.

Descrição

1

Apontador (Marcar nome da criança)

1

Borracha - Branca
Lápis preto grafite - Triangular fino
(Evitar lapiseira)
Caixa de lápis de cor – Grande – 12 cores
( Marcar nome em cada lápis )

1
1

1

Régua 30cm – Transparente – Resistente
(Marcar o nome da criança)

KIT DE MATEMÁTICA
Qtd.

Descrição

1

Dado 6 faces

1

Pacote de ligas elásticas

20

Tampinhas de plástico “de qualquer tamanho (de refrigerante, suco ou água, etc)

1

Cartela de dinheirinho com 66 itens. São vendidos na casa de brinquedos ou casa de
festas .( Ex : Mr toys , Mega festas , Cristal festas ...) Plastificar para aproveitar para o próximo ano

1

Tubo de cola (bico fixo) 90g

1

Tesoura sem ponta - gravar o nome
(Reaproveitar a do ano anterior)

1

Estojo emborrachado com zíper
(Marcar o nome da criança)

1

Pasta com 50 plásticos (grossos) para arquivar textos de português - Cor: Preta

1

Pasta fina com elástico - Polionda

4

Pastas de papel com grampo trilho de plástico - Cor: Verde

Entrega dos materiais:



20/01/2022 Ensino Fundamental

1

Caderno brochura pautado - Capa dura
grande 48 folhas - Cor: verde



21/01/2022 Educação Infantil

1

Cadernos brochura pautado - Capa dura
grande 96 folhas - Cor: Verde

1

Caderno brochura quadriculado (1x1 cm²) 48 folhas - capa dura - grande - Formato:

1

Garrafinha de plástico
(Marca o nome da criança)

1

Toalha de papel para uso diário

SUPORTE PEDAGÓGICO
Qtd.

Descrição

1

Resma de papel - Sulfite - 500 folhas formato
A4 cor: branca

2

Folhas de papel cartaz - Cor: Rosa escuro

2

Folhas de papel carmem - Cor: Marrom

1

Fitilho plástico - Cor: verde escuro

1

Rolo de durex colorido - Cor: verde escuro

4

Glitter (1 de cada cor: Vermelho, azul, dourado e prata

1

Bloco de papel criativo - 32 folhas com 8 cores

ORIENTAÇÃO: O material do kit ficará em casa e será
solicitado, pela professora, no cronograma semanal.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A entrega dos materiais acontecerá no respectivo
turno do aluno
Início das aulas:


24/01/2022 Ensino Fundamental e Infantil 4 e 5



25/01/2022 Infantil 1, 2 e 3

Todo material deve vir marcado com nome do
aluno
Atenção à data de validade dos materiais.
Evitar colocar a etiqueta de identificação em cima
da data de validade dos produtos.

Canetas hidrocor e marca texto não devem vir para
escola, pois não fazem parte do material escolar do
aluno.
Os materiais marcados em negrito deverão ser repostos conforme necessidade durante o ano.

Em função das orientações definidas no protocolo
sanitário e de higiene, todos os materiais, de uso
pessoal, permanecerão com a criança.

Lista de materiais - Aulas
especializadas - 2022
1º Ano
MATERIAL DE ARTES
Qtd.

Descrição

1

Caixa de massa de modelar / 12 cores

1

Caderno de desenho espiral capa dura / 50 folhas / 150g

1

Rolo de espuma / 9cm

1

Tela para pintura / 10x15 cm

1

Pote de tinta guache 250ml - Cor: verde

1

Pote de tinta fosca para tecido 37ml - Cor: verde

1

Pote de tinta para tecido 37ml - Cor: vermelha

2

Pacotes de palito de picolé / 100un

1

Lixa para massa e madeira / 10x15 cm

PENSAMENTO COMPUTACIONAL / ROBÓTICA
Qtd.

Descrição

1

Bateria 9v

1

Rolo de Barbante

2

Bateria Cr2025 3v

1

Fita Crepe 48mm x 50m

1

Rolo de Fita de Cobre ou Alumínio 6mm

2

LED amarelo 5mm

5

LED verde 5mm

5

LED vermelho 5mm

1

Bloco de Papel Cartão A4/ 10 folhas / 240g

1

Folha de Papel Pardo 80g

1

Pacote de balões para festa sortidos

1

Pacote de canudo para refrigerante

Os pais terão 2 opções para a lista de pensamento computacional/ robótica: adquirir o material por conta própria ou pagar uma taxa de R$ 100,00. Se optar pela taxa envie um e-mail
para o colégio solicitando o boleto.
E-mail: secretaria-go@colegiologosofico.com.br

Lista de livros - 2022
1º Ano
Agenda
A agenda do Sistema Logosófico de Educação 2022 será vendida pela editora Lire.
www.editoralire.com Informações: 3281-6088
Aguardar aviso sobre a data em que estará disponível.
Disciplina – Matemática
Livro: Matemática 1º ano - Centurión, La Scala e Rodrigues
Autores: Marília Ramos Centurión, Júlia Scala Teixeira e Arnaldo Bento Rodrigues
Coleção: Grandes Autores nos caminhos do BNCC
Editora: FTD, 2018
OBS: A venda do livro de MATEMÁTICA será realizada via e-commerce “FTD Com Você”, exclusivo para
os alunos do Colégio Logosófico. Compre até 31 de dezembro e parcele em até 10 vezes. Acesse o código FTD22GOGOS no site www.ftdcomvoce.com.br, para efetuar a compra com
DESCONTO e BENEFÍCIOS. O livro chegará na CASA DO ALUNO.

Disciplina – Ciências e Inglês
Substituindo o livro e kit de ciências e livro de inglês pelo seguinte material do programa Bilíngue.
Os Materiais que constam do kit Bilíngue são:

Pasta Be

Livro Student Book

Livro Workbook

Livro paradidático

Caderno Scince Notebook

Caderno Booklet

Materiais de apoio para atividades em sala de aula

Acesso a recursos tecnológicos no portal NGSOCience - www.ngspcience.com
A venda estará disponível a partir do dia 15/12/2021 através do site: http://loja.beducation.com.br/
com o cupom: ISPT1PNA e o kit será enviado para o Colégio.
LIVROS LITERÁRIOS:
COISAS QUE A GENTE NÃO VÊ
Autora: Maria Alice Lacerda
Ilustração: Ana Gabriela Souza Lemos
Editora: Lire
Será vendido através do site:
www.editoralire.com

O ORIGAMI DE LARA
Autor: Marcelo Henrique Pontarolo
Ilustrações: Reinoldo Klein
Editora: Lire
Será vendido através do site:
www.editoralire.com

Obs: Todos os livros da FTD, deverão ser enviados diretamente para a CASA DO ALUNO. Oferecer o
próprio endereço.

