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MATERIAL INDIVIDUAL 

Qtd Descrição 

1 
Estojo emborrachado liso com zíper              

(2 divisórias). 

1 

Camiseta branca grande para uso em ativi-

dades artísticas (A camiseta deverá cobrir o 

uniforme da criança). 

1 
Lápis de cor 12 cores “tipo triangular jumbo” 

(marcar nome em cada lápis) 

1 Caixa de canetinha jumbo 12 cores lavável 

1 Lápis grafite jumbo ref. 1205 triangular 

1 Borracha grande 

1 Apontador para lápis triangular jumbo 

1 

Tesoura escolar 4º (Deve ter encaixe dos de-

dos em tamanhos diferentes um maior que o 

outro, favorecendo a utilização adequada). 

1 
Pasta com elástico poliondas fina tamanho 

ofício transparente 

1 
Pasta catálogo com 50 plásticos capa trans-

parente 

1 
Caderno brochura liso 200mmx275mm sem 

pauta 80 folhas 

2 Livros literários (lista em anexo) 

1 
Pote de letras - Alfabeto de plástico com 

170 peças 

SUPORTE PEDAGÓGICO 

Qtd Descrição 

1 Resma de papel sulfite - tamanho A4 

2 Cartolinas - Cor : rosa 

1M Papel contact 

2 Papel Carmem  

4 Papel Cartaz  

1 Fita PVC transparente 48mm 

1 Pacote de palito de churrasco -  100 und 

2 Pacotes de palito de picolé - 100un 

1 Placas E.V.A 3 mm  

4 Grampos trilho - Plástico 

3 
Revistas para recorte (Viagem, Pais e Filhos 

ou Crescer). Não precisa ser atualizada. 

ATIVIDADES PSICOMOTORAS 

Qtd Descrição 

1 Massa de modelar soft 500g 

1 Pacote de areia de modelar 500g 

1 Quebra-cabeça de madeira (36 peças) 

1 
Brinquedo pedagógico de 4 a 5 anos: envol-

vendo raciocínio lógico (memória ou tabuleiro) 

SUPORTE PARA TÉCNICAS DE ARTES E        

EXPERIMENTAÇÃO TÁTIL 

Qtd Descrição 

1 Folha de papel laminado - Cor: dourado 

1 Pacote de argila  

1 Pincel largo nº 16 

1 
Pacote de prendedor para roupas - madeira 

(12 und) 

1 Folha de papel pardo 

1 Tubo de cola bico fixo 90g 

1 Estojo de cola colorida PLASTIPAINT 6 cores 

1 Bloco papel Canson 180g A4 branco 

1 Bloco de papel criativo colorido A3  

2 Tintas guache 250ml  - Cores: azul e rosa  

SACOLINHA DE MATEMÁTICA 

Qtd Descrição 

40 Tampinhas pet  em cores variadas 

1 Dado de pontinhos (comum) 

1 Dado com números de 1 a 6 

1 Dominó 

1 
Pote de números de plástico com aprox. 180 

peças 

A família terá a opção de aproveitar os materiais da  

sacolinha do ano anterior e acrescentar os itens faltosos. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Entrega dos materiais: 

 20/01/2022 Ensino Fundamental 

 21/01/2022 Educação Infantil 

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. Evi-

tar colocar a etiqueta de identificação em ci-

ma da data de validade dos produtos.  

A agenda do Sistema Logosófico de Educação 

2022 será vendida pela editora Lire.  

www.editoralire.com   Informações: 3281-6088 

 



LIVROS LITERÁRIOS 

Quebra-cabeça  

Autor: Diego Bianki.  - Ed. Martins Fontes 

L de livro – Alfabeto desenhado  

Autor: Estúdio Logos.  

Ed. Companhia das Letrinhas 

Que legal não ser igual!  

Autor: Rebeca de Moraes.  

Ed. Gráfica e Editora América 

Fala baixinho  

Autor: Janaina Tokitaka.  - Ed. Boitatá 

Meu crespo é de rainha  

Autor: Bell Hooks.  - Ed. Boitatá 

10 motivos para você vir logo aqui em casa 

Autores: Pablo Lugones e Alexandre Rampazo.  

Ed. Gato leitor 

Os superpoderes de Jorge  

Autor: Tábata Duarte lage Cazorla—Ed. Lire 

O origami de Lara  

Autores: Marcelo Henrique Pontarolo/Reinoldo Klein Neto  

Ed. Lire 

Onde mora a felicidade 

Autor: Marismar Borém - Ed. Lire 

A coroa da princesa  

Autor: Adriana Miranda - Ed. Lire 

Meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga! 

Autor: Tábata Duarte Lage Cazorla - Ed. Lire 

Até a volta, papai e mamãe! 

Autor: Liara Sia Moreira Salles - Ed. Lire 

Lista de Livros - 2022 
Infantil 4 

Estimadas Famílias, 

Para contemplar nossas atividades literárias, encaminhamos as listas dos livros que compõem o acervo 

de cada turma. Poderão ser aproveitados os títulos que há em casa.  Caso não haja nenhum livro da lista 

solicitada ou se for necessário apenas completa-la, os exemplares poderão ser adquiridos via internet ou 

livrarias.  
3 

Solicitamos que os livros sejam etiquetados com o nome e turma do aluno e entregues junto ao material 

escolar. 
 

Aspectos importantes: 

 Quantidade de livros a serem adquiridos por aluno: 2 livros 

 Os livros que constam  da lista foram previamente selecionados porque  temos especial atenção 

e cuidado com o que leem nossas crianças. Aceitaremos somente estes! 
, 

 Dúvidas entre em contato com a secretaria do colégio: (62) 3281-6088 

PROGRAMA BILÍNGUE 

Os Materiais que constam do kit Bilíngue são:  

 Pasta Be 

 Livro Student Book 

 Cartela adesivada para uso pedagógico 

 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.  

http://loja.beducation.com.br/

