LISTA DE MATERIAL
Infantil 4 - 2022
BH-Funcionários

TRAZER NO DIA DA ENTREGA DO MATERIAL

• 01 fichário, tipo arquivo com 4 aros grandes, com 100 plásticos encorpados de 0,15mm, tamanho A4 para o portfólio
individual, marcado com o nome da criança (os plásticos devem ser colocados no fichário).
• 01 blusa de malha, na cor branca (Hering ou similar), no tamanho M ou G, de adulto. (Será utilizada nos momentos de
pintura, para não sujar o uniforme. Pode ser uma blusa usada, marcada com o nome da criança.).
• 01 tesoura pequena, sem ponta, com o nome gravado. As crianças canhotas deverão trazer a tesoura apropriada.
• 02 lápis de escrever, pretos, número 2, JUMBO.
• 01 estojo triplo, com zíper, contendo (Observe a foto – entregar com o material dentro do estojo):
Na 1ª parte: 01 conjunto de canetas hidrocor grossas, com 12 unidades, marcadas com o nome da
criança.
Na 2ª parte: 01 caixa de lápis de cor, jumbo, triangular, com 12 unidades, marcados com o nome
da criança, 01 apontador com depósito para apontar lápis JUMBO - marcado com o nome da
criança.
Na 3ª parte: 01 caixa de giz de cera com 12 Cores - marcados com o nome da criança.
• 01 pasta de polipropileno, com elástico, de aproximadamente 2cm de espessura, de qualquer cor, SEM alça, para
transportar o dever de casa, dentro da mochila da Escola. Marcar o nome da criança do lado de fora.
• 01 pasta de polipropileno, ofício, com elástico, fina, de qualquer cor, marcada com o nome da criança.
• 01 caderno de desenho grande, com espiral, de aproximadamente 96 folhas, sem folha de seda.
Obs.: Encapar o caderno e colocar o nome do aluno. Fazer margem de 1cm no lado esquerdo, com lápis de cor, em
todas as folhas do caderno, frente e verso. O caderno será utilizado sempre na horizontal.
• 06 cartelas de adesivos com motivos infantis (animais, corações, flores, motos, carrinhos ou estrelas). Obs.: Pedimos
não trazer adesivos de personagens.
• 10 botões grandes.
• 200g de miçangas de tamanho grande, com furo médio.
• 01 pincel chato C521/10 (ou similar).
• 01 pincel chato, cabo longo e cerdas claras nº 0 ou nº 2.
• 02 pincéis para quadro branco. Turno da manhã: laranja e rosa/ Turno da tarde: verde e vermelho.
• 02 fitas crepes 25mmx50m.
• 01 fita adesiva transparente 45mmx45m.
• 01 caixa de giz de cera grosso, com 12 unidades.
• 01 tela para pintura tamanho 30 cm. X 30 cm., marcada com o nome e a turma da criança.
• LIVRO DE INGLÊS: Super Safari 1 - Workbook – VERSÃO AMERICANA - Editora Cambridge
TRAZER DIARIAMENTE:

• 01 agenda escolar - será fornecida no início do ano
letivo.
• 01 mochila de rodinha do Colégio Logosófico (será
entregue quando começarem as aulas)
➢ Uma muda de uniforme de reserva dentro
da mochila, durante toda a semana.
➢ 01 blusa de malha, na cor branca (Hering ou
similar), nos tamanhos M ou G, de adulto.
Será utilizada nos momentos de pintura,
para não sujar o uniforme. Permanecerá na
mochila, durante a semana, para uso em sala
e nas aulas de Artes. Marcar com o nome.
Pode ser uma blusa usada.
• 01 garrafinha de material firme, para beber água,
marcado com o nome da criança.

OBSERVAÇÕES:
1. O material de uso individual deverá ser marcado com o nome do

aluno, inclusive as peças do vestuário, devendo ser bordado ou
pintado com caneta própria: nome e um sobrenome, por extenso.
2. Pedimos aos pais que se empenhem ao máximo para trazer o

material completo, pois isso facilitará muito o trabalho a ser
realizado com as crianças, desde o primeiro dia de aula.
3. Para simplificar, cobraremos, o valor de R$85,00 (oitenta e cinco

reais) no boleto para a compra do livro de literatura e de brinquedos.
4. O valor correspondente à aquisição das Mochilas será incluído no

boleto de março.
5. Dúvidas sobre a lista: entrar em contato com a Secretaria do

Colégio, pelo telefone: 3218-1717 ou pelo WhatsApp 3218-1725.

