
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 

 
 
 
Material de uso diário 

 02 cadernos (96) folhas para Língua Portuguesa e Matemática. 

 07 cadernos (48) folhas para Geografia, História, Ciências, Inglês, Ensino Religioso, Filosofia e 
Espanhol. 

 01 estojo completo: lápis, borracha, canetas, marca texto, cola e tesoura sem ponta. 

 01 caneta esferográfica transparente de tinta preta, para realizar avaliações SAS. 

 01 bloco de fichário simples. 

 01 resma de folhas A4 branco e 01 pacote de folha A4 colorido. 

 01 dicionário de Língua Portuguesa. 

 Agenda Escolar 2022 – USO OBRIGATÓRIO 
 

Obs.: Não será permitido o uso de estiletes, corretivos, fichários e cadernos universitários. 
 
 
COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 
Obras literárias para serem lidas durante o ano letivo (uma em cada bimestre): 

 1º bimestre: A cor da ternura, de Geni Guimarães (Editora FTD) 

 2º bimestre: Infância roubada, de Telma Guimarães e Júlio Emílio Braz (Editora FTD) 

 3º bimestre: Gabriel e a Torre de pedra, de Max Velali (Editora FTD). 

 4º bimestre: Em busca de mim, de Isabel Vieira (Editora FTD). 
 

Obs.:  
1.As obras literárias mencionadas serão comercializadas no Colégio Sagrado Coração de Jesus. 
2. No início de fevereiro será realizada uma feira de troca de livros literários. 
 
 
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

 01 compasso. 

 01 transferidor. 

 01 régua de 30 cm. 
 
 
COMPONENTE CURRICULAR: Arte 

 Bloco de folhas de papel Canson A4 180g. 

 01 lápis 6 B para desenho. 

 01 caixa de tinta guache com as cores azul, verde, amarelo, branco, vermelho e preto. 

 01 pincel chato nº 16 macio. 

 01 tela de pintura 20x20cm (fina). 

 Caneta, borracha, lápis de cor, canetinhas hidrocor, cola, régua, giz de cera, cola colorida (uso 
pessoal e escolha livre). 

 
 
 
 
 
 

“O essencial de nossa vida é que fique em algum lugar o fruto de nossa bondade.” 

Madre Anastasie 


