
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estudante: _____________________________________________________________________________________ 

Nível V – Turma: ________ Data: _____ / ____ / 2022 - Assinatura da professora: _____________________________ 

Assinatura dos pais / responsáveis: ______________________________________________________________ 

→ Favor apresentar esta lista no ato da entrega do material para que seja conferida junto à professora ou Coordenadora do segmento.  

                                             
 

• 01 Lancheira térmica 

• 01 Garrafinha para água com tampa 

• 01 Mochila personalizada (adquirir na LIPY)  

• 01 Guardanapo personalizado para lanche (adquirir na 
LIPY) 
 Obs: a reposição desse material deverá acontecer 
sempre que necessário.  
 

• 01 Estojo com zíper contendo 12 lápis de cor JUMBO,         
02 lápis pretos JUMBO, 1 apontador com depósito,                 
01 borracha 

• 02 Cadernos capa cartonada 60 folhas – sem pauta  
margeado (encapados e etiquetados com o nome do aluno) – 
tam. ofício 

• 01 Pasta Brasil 

• 01 Caixa de EcoGizes de cera – 6 cores (sugestão Faber 
Castell)  

• 01 Caixa de lápis de cor aquarelável – 12 cores 

• 01 Estojo de caneta hidrocor – 12 cores / ponta grossa 

• 01 Estojo de canetinhas –12 cores / ponta fina 

• 01 Estojo de marcador para retroprojetor – 6 cores sortidas 

• 02 Canetas para retroprojetor – preta 

• 01 Estojo de marcador de texto Lumi Color – 6 cores 
sortidas 

• 01 Tesoura sem ponta (sugestão Molin) 

• 03 Vidros de cola branca – 90 g/de qualidade  
 

• 01 Aquarela – 12 pastilhas (sugestão Acrilex) 

• 01 Pacote papel mágico A4 – 5 folhas 

• 01 Pacote papel colorido A3 – 120 gramas 

• 01 Pacote de papel colorplus preto – A4 – 50 folhas (não é 
colorset) 

• 02 Caixas de massa para modelar super soft –                  
12 cores - amido (sugestão Tris)  

• 01 Fita adesiva papel – 45mm X 45m  

• 01 Fita adesiva papel – 25mm x 50m  

• 03 Pacotes gel bolinha – 5 g – cores variadas  

• 01 Pacote de limpador de cachimbo  

• 01 Lupa pequena  

• 01 Lanterna de metal pequena 
 
 JOGOS E BRINQUEDOS   

• 01 Kit: 10 mini bonecas de plástico (para as meninas) 

• 02 Carrinhos de metal pequenos (para os meninos) 

 
LIVRO / LITERATURA 
• 01 Livro de história para o projeto de literatura 
Atenção: a lista de livros encontra-se à disposição na LIPY. 

• 01 Revista em quadrinhos  

• 02 Revistas usadas (exceto VEJA e ISTO É) 
 
 

OBSERVAÇÕES  

✓ Pensando no desenvolvimento da autonomia das crianças, durante as atividades, não usaremos pastas de rodinha e/ou 

mochilas.  

✓ Todo o material individual deverá ser marcado ou etiquetado com o nome do aluno. Solicitamos para marcar tecidos: 

caneta Acrilpen; para marcar peças plásticas: caneta para retroprojetor.  

✓ No caso de dúvidas em algum item da lista, entre em contato com a Coordenação Pedagógica (Kátia Coelho) ou Direção 

Pedagógica (Ir. Roseli Hart). 

✓ Encapar os cadernos com plástico e etiquetar com o nome da criança.  

✓ Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para a realização de práticas relacionadas à formação do hábito alimentar; 

ilustrações e objetos para os projetos pedagógicos; sucatas, rótulos e embalagens; taxas para eventos culturais extras e 

trabalhos em campo. 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 

REGISTRO DE ENTREGA – LISTA DE MATERIAL 

 

ESTUDANTE: __________________________________________________________________________ NÍVEL V - TURMA: ___________ 

DATA: ____/____/_____ CIENTE / FAMÍLIA: ______________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DA PROFESSORA: ______________________________________________________________________________________ 

[    ] LISTA COMPLETA   [    ] LISTA INCOMPLETA 



 

 

INFORMAÇÕES GERAIS – 2022 
 
 

1. ENTREGA DE MATERIAL:  
 

➢ Educação Infantil: Nível II ao Nível V - Dia 3 de fevereiro – Turno da manhã: das 9h30min às 11h e turno da 

tarde: das 15h às 17h.    

➢ 1º ano do Fundamental I: Dia 3 de fevereiro - Entregar à professora na sala, no primeiro dia de letivo.    
 

2. INÍCIO DO ANO LETIVO:  
 

SEGMENTO  DATA  HORÁRIO  (presencial) 

Ed. Infantil (Nível II ao Nível V) 

3 de fevereiro (novatos)  
Das 7h10min às 9h10min (manhã) 
Das 13h às 15h (tarde). 

4 de fevereiro (novatos e 
veteranos)  
  

Horário normal  
Obs.: Somente o Nível II terá horário diferenciado do 
dia 3 a 11/02: manhã das 7h10min às 9h10min e turno 
da tarde das 13h às 15h. 

Ensino Fund. I (1º ao 5º ano) 
3 de fevereiro (novatos e 
veteranos) 

 
Horário normal (manhã/tarde). Ensino Fund. II (6º ao 9º ano) 

Ensino  Médio 

OBS.: Ao final de janeiro de 2022 comunicaremos atualizações sobre o retorno às aulas na modalidade presencial. 
 

3.  Educação Infantil e Ensino Fundamental I – Anos Iniciais: a AGENDA ESCOLAR (impressa), é de uso diário e será 
entregue no início das aulas para os estudantes. 
 

4.  UNIFORME - Todas as peças abaixo listadas são de uso obrigatório:  

a) Uniforme diário completo, inclusive agasalho padrão de frio e tênis adequado para atividades físicas; 

b) Fundamental II, 1ª e 2ª séries do Ensino Médio: jaleco branco (modelo da escola) para aulas de Artes 

Plásticas e Laboratórios; 

c) Fundamental I: jaleco branco (modelo da escola), para aulas de Laboratórios (exceto para o 1º ano); 

d) Educação Infantil e Fundamental I: avental azul (modelo da escola) para aulas de Artes Plásticas; 

e) Todas as peças são de uso pessoal, não será autorizado empréstimo. 

 

Para Educação Física: orientamos que os alunos tenham uma segunda camisa do uniforme para usá-la após 
a aula de Educação Física. 

 

Obs.: O colégio não se responsabiliza por peças de uniforme perdidas. 
 

5. ENDEREÇO PARA ADQUIRIR OS UNIFORMES: 
 

. Confecções Elaine Gontijo – INTERNET: www.uniformeselainegontijo.com.br 
Alameda das Princesas, 736 - Bairro São José – Belo Horizonte – MG  
Fone: (31) 3403-2881/ 3024-5990 

 

             . Hoffman Confecções Ltda – INTERNET: www.hoffman.ind.br  
   Loja 1 - Rua Ministro Oliveira Salazar, 855 - Bairro Santa Mônica – Belo Horizonte – MG 
                 Fone: (31) 3318-7912 ou WhatsApp 9 7135-3080 

 Loja 2 - Rua Agenor Goulart Filho, 414 (Paralela à Rua Conceição do Mato Dentro). Bairro Ouro Preto – BH – MG 
 Fone: (31) 2555-7972 / 2555-7911 ou WhatsApp 9 7135-3080 

 
6. SUGESTÃO: PAPELARIA LIPY:  

      Rua Izabel Bueno, 1026, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte - MG, CEP: 31255-750.  
       Telefone: (31) 3441-6650 – 34435808 / WhatsApp:  9 9613-4177 / E-mail: lipy1@yahoo.com.br   

 
UMA ESCOLHA PARA TODA A VIDA! 
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