
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 

 
 
 

ARTES/PROJETOS 
 

 01 caixa pequena de tinta guache lavável 
com 6 unidades 

 02 revistas usadas (não serve de pedidos) 

 10 pares de olhos móveis redondos nº 9 

 01 caderno de desenho grande capa dura 60 
folhas (com o nome da criança) 

 01 caneta para retroprojetor preta 

 01 unidade de tinta guache 250 ml (qualquer 
cor) 

 01 pacote de penas coloridas (cores 
variadas) 

 01 placa de EVA estampado. 

 02 placas de EVA fina. 

 01 placa de EVA com glitter (não enrolar e 
não 

 01 pincel para pintura nº 10 

 01 bloco de filipinho 85 g/m2 

 01 pacote de palito de picolé ponta redonda 

 01 jaleco branco com mangas curtas (com o 
nome da criança) 

 01 pacote de prendedor de roupas (madeira) 

 01 tubo de elastex 

 30 cm de tecido cru. 
 

 
 

ATIVIDADES DO DIA A DIA 
 

 01 estojo completo (lápis de cor jumbo, 01 
apontador e 01 borracha) 

 01 pasta A3 poliondas com alça 

 01 brinquedo pedagógico de plástico peças 
grandes (de acordo com a idade da criança) 

 02 tubos de cola branca 90 g 

 01 tapete tatame de EVA 60x60. 

 02 pacotes de massa SOFT (5 cores) 

 01 livro de historinha 

 01 tinta para tecido (qualquer cor) 
 

HIGIENE PESSOAL 
 

 02 sabonetes líquidos 
 
 
 

MATERIAL PARA VIR NA MOCHILA USO 
DIÁRIO 

 

 01 toalha de banho 

 01 pano de prato 

 01 garrafinha para água. 

 01 pacote de lenço umedecido 

 01 uniforme extra (para eventual 
necessidade) 

 01 foto da criança (tamanho 10x15) 

 01 foto da família (tamanho 10x15) 
 
OBS: TODOS OS MATERIAIS JÁ DEVEM VIR 
IDENTIFICADOS COM O NOME DA 
CRIANÇA.EXCETO O EVA. 
 
 
 

ENTREGA DOS MATERIAIS 
 
A entrega dos materiais será realizada no dia 
21/01/2022, sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 
13h30 às 17h. 
 
 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
 
Adquirir no Colégio. 
 
 
 

INÍCIO DAS AULAS 
 
24/01/2022, segunda-feira. 
 

 
 

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

Madre Anastasie 

 


