
 

 

                                   Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
                                      Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente 

 

 

 

 

               OBSERVAÇÕES: 
 

- Todo o material deverá ser etiquetado com o nome da criança, série, turno, nome do Colégio e 
encapado com plástico transparente; 
- O uniforme da Educação Infantil é camiseta, calça ou bermuda, casaco (padronizados), meia branca, 
tênis branco ou preto, (chinelo deverá ser utilizado apenas nos dias do Parque Aquático); maiô/ suquíni 
ou sunga, roupão e touca com a logomarca do Colégio. 

              - No uniforme, bordar o nome completo do aluno abaixo do logotipo do Colégio.       

 

 

     Jardim I– 2022 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

 Coleção Estudo Bernoulli Sistema de Ensino / vários autores. (2 livros ao todo – 1 livro por semestre)  

 Cada aluno deverá adquirir 3 livros de literatura de acordo com a faixa etária. 
 

  IMPORTANTE:                             
- Não é aceito, para utilização do aluno, livro do professor, edição antiga ou livro já respondido. 

- Observe a edição do livro, caso não haja, pergunte ao vendedor se está adquirindo a versão mais 

atualizada. 

 

MATERIAL PARA USO DIÁRIO 
 

- 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 flauta doce soprano germânica - Yamaha, RMV 
ou Michael (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 

2022 

 

MATERIAL PARA ARTES, PESQUISAS E PRODUÇÕES 

 
- 01 tubo de cola branca (90g)  
- 04 lápis preto Jumbo Grafite – HB/nº2  
- 01 caixa de lápis de cor jumbo 
- 02 potes de massa de modelar – 500g 
- 02 placas de EVA - Lilás 
- 02 placas de EVA - com brilho 
- 02 placas de EVA – amarelo 
 

 

 
- 01 metro de contact transparente 
- 02 canetas para marcar CD pretas 
- 01 rolo de fita de tafetá vermelha 
- 01 estojo de canetinha ponta grossa 
- 02 metros de fita cetim verde 
- 01 caixa de cola colorida 
-  01 tela 30x40 cm 
 
    

 
OBSERVAÇÕES: 

 - Todo o material deverá ser etiquetado com o nome da criança, série, turno, nome do Colégio e encapado 
com plástico transparente; 

 - O uniforme da Educação Infantil é camiseta, calça ou bermuda, casaco (padronizados), meia branca, tênis 
branco ou preto, (chinelo deverá ser utilizado apenas nos dias do Parque Aquático); maiô/ sunquíni ou 
sunga, roupão e touca com a logomarca do Colégio. 


