“Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus”

–



Língua Portuguesa – Folhinhas que falam –
Linguagem – Volume 2 – Fabiana Selys – Infantil
4 - Editora ED Jovem – Distribuidora RHJ
Matemática – Folhinhas que falam – Matemática
– Volume 2 – Fabiana Selys – Infantil 4 – Editora
EDJovem – Distribuidora RHJ

–

 Ensino Religioso – Crescer com alegria e fé –
Educação Infantil 1 – Ednilce Duran e Glair Arruda
– FTD.
 Inglês – Happy Hearts US - 1 - Student’s Book Express Publishing

 Cada aluno deverá adquirir 3 livros de literatura que serão indicados no ato da matrícula de 2018.

- 01 tela 30 x 40 cm
- 01 tesoura sem ponta (com nome gravado)
- 01 avental plástico para artes (com nome gravado)
- 01 pasta polietileno com 3 cm de espessura na cor
amarela (com nome gravado)

- 01 pasta catálogo personalizada do Colégio Perpétuo
Socorro com 40 plásticos transparentes (Será vendida
no Colégio no início do ano letivo de 2018)
- 01 flauta doce soprano germânica - Yamaha, RMV ou
Michael (com nome gravado

- 01 tubo de cola branca (90g)
- 01 pacote de balão verde nº 09
- 04 lápis preto Jumbo Grafite – HB/nº2
- 01 kit de retalhos
- 01 novelo de lã amarela
- 01 caixa de lápis de cor jumbo
- 01 caixa de Ecogiz de cera- inquebrável – caixa
com 06 lápis / 12 cores
- 02 caixas de giz de cera grosso – 12 cores
- 01 batedor grande redondo
- 02 potes de massa de modelar – 500g
- 03 blocos Escolar Criativo – 32 folhas – 8 cores
- 03 blocos de Canson A4 210X297 mm
- 02 folhas de cartolina dupla-face - preta
- 01 rolo de durex colorido vermelho
- 01 tela perfurada com cordão 15x15
- 01 pacote de pratinho de papelão redondo (cru)
- 1 dúzia de botões
- 04 metros de TNT (2 metros roxo e 2 metros rosa)
- 01 caixa de cola colorida
- 02 placas de EVA - branco
- 02 placas de EVA - estampado
- 02 placas de EVA - com brilho
- 02 placas de EVA - amarelo
- 01 CD (CDR)
- 01 brinquedo pedagógico
- 02 colas de isopor (90 g)

- 02 metros de contact transparente
- 01 metro de contact estampado
- 01 kit com 3 potinhos de lantejoulas decoradas
- 02 canetas para marcar CD pretas
- 01 tubo de cola bastão
- 01 pacote de folha A4 verde
- 02 folhas de lixa nº 120
- 02 pacotes de etiquetas de bolinhas- 1 grande e um
pequeno
- 02 vidrinhos de glitter
- 02 rolos de papel crepom verde e azul
- 01 rolo de fita de tafetá vermelha
- 01 pacote de palitos de picolé colorido vermelho
- 01 estojo de canetinha ponta grossa
- 02 metros de fita cetim verde
- 02 potes de tinta guache 500ml nas cores: roxo ou
azul
- 01 saco de pena colorida
- 01 folha de papel de presente
- 01 estojo com 6 potes plásticos de tinta confetti cores
variadas com 15ml cada
- 01 saco de massa de argila
- 01 bola de isopor tamanho médio
- 01 bloco de Canson A2
- 01 pacote de forminhas decoradas para brigadeiro /
cupcake
- 05 folhas de papel de seda – cores variadas
- 01 metro de feltro (cor à sua escolha)
 Todo material deverá ser etiquetado com o nome da criança, série, turno, nome do Colégio e encapado com
plástico transparente;
 Uniforme da Educação Infantil é camiseta, calça ou bermuda, casaco (padronizados), meia branca, tênis branc o
ou preto, (chinelo - deverá ser utilizado apenas nos dias do Parque Aquático); maiô/ sunquíni ou sunga, roupão
e touca com a logomarca do Colégio; jaleco branco com o logotipo do colégio (aula de laboratório).
 No uniforme, bordar o nome completo do aluno abaixo do logotipo do Colégio.

Obs.:

Todo o material escolar deve ser entregue à
professora regente no dia
25 de janeiro de 2018 - Horário: 13h30 às 16h.

