
ACADEMIA SANTA GERTRUDES 
Mantida pela Associação Instrutora Missionária  
107 anos Educando e Evangelizando Gerações 

      Fone: 3494 - 9100 
 

INFANTIL II - 2020 

 I. LIVRO DIDÁTICO E PARADIDÁTICO 

 

O kit de livros do sistema de ensino Bernoulli estará à 

venda na livraria do Colégio Imaculado Coração de 

Maria*, a partir de 25/01/2020. O pagamento poderá ser 

realizado em espécie ou no cartão débito/crédito. 

*Endereço: Rua Francisco A de Barros Leite, 501- Casa 
Caiada- Olinda   Contato: (81) 3087-0650 

II. MATERIAL DIDÁTICO  

02 Folhas de cartolina laminada (cor: dourado e vermelho) 

04 Folhas de dupla face (cores vibrantes) 

03 Folhas de papel crepom (cor: amarelo, azul e vermelho) 

30 Folhas de ofício duplo 

02 Tubos de tintas amarelo e verde para artesanato  

03 Folhas de papel guache 250g (cor: vermelho, verde e azul) 

01 Pacote de papel A4 lummi 

02 Folhas de emborrachado tamanho grande (cor: branco e laranja) 

02 Tubos de tinta guache (cor: vermelho e verde) 

1 metro de Papel contato transparente  

1 metro de papel contato estampado - (tema infantil) 

02 Lixas de madeira nº 120  

01 Folha de emborrachado (cor: amarelo com glitter) 

03 Pacotes de papel filipinho cores primárias 

01 Pacote de chamequinho branco 

01 Pincel nº 16 

III. MATERIAL DIDÁTICO  INDIVIDUAL 

02 Caixas de massa de modelar 

01 Quadro mágico 31cm 

01 Caixa de hidrocor jumbo 12 cores 

01 Jogo Pedagógico de encaixe 

01 Estojo com zíper 

01 Brinquedo (saquinho de animais, panelinhas, carro plástico ou boneca) 

01 Porta retrato MDF 10cm x 15cm 

01 Pasta Plástica com elástico 5cm (cor: vermelho) 

01 Caixa de lápis bastão de cor  

01 Balde de praia (cor: amarelo) 

01 Tesoura sem ponta 

01 Caderno capa dura na cor vermelho tamanho grande com 96 folhas 

01 Caderno de desenho com capa dura - tamanho grande 

01 Caixa retangular 10cm x 15cm MDF 

01 Bolsa em tecido algodão cru (medidas: 36cm altura x 37cm de largura) 

OBS.: Sem arte no tecido, pois será customizada na escola 



IV.   MATERIAIS  DE HIGIENE DO ALUNO 

02 Escovas de dente com proteção 

02 Pastas de dente infantil 

02 Sabonetes líquido (500 ml) 

02 Lavandas 500ml 

01 Pente ou escova para cabelo 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. Fardamento ASG é vendido na Livraria                              do Shopping Tacaruna – Piso L1- Atendimento de 

Segunda a Domingo das 9h às 22h. Contato.: 3221-0338 

Farda oficial: regata e bermuda ou regata e calça tactel com Tênis branco, azul ou preto 

 

  
 

2. Início das aulas: 03/02/2020 

3. Horário de Aula: 7h às 11h 45min 

4. Todo material dos itens II, III e IV deverá ser entregue na escola, nos dias 24 de janeiro, das 07h30 às 

11h30, na Sala de aula, na Educação Infantil. 

Observação: Não receberemos materiais no 1º dia de aula, para evitarmos transtornos no momento de acolhida 

dos alunos. 

5. Para a relação II, a Escola disponibiliza o serviço opcional de pagamento da taxa em substituição à 
compra do material. O valor da taxa é calculado com base no levantamento do custo da relação e estará 
à disposição através de planilha na Tesouraria. Essa taxa deverá ser feita em espécie, na Tesouraria da 
Escola até o dia 31/01/2020, no valor R$ 200,00 (Duzentos reais).  

6. Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, os materiais de uso diário, devidamente identificados. 

7. Adquira materiais de boa qualidade, por ser de maior durabilidade e contribuir no bom desempenho 

das atividades. 

8. Todo material da criança deve ser marcado com o nome e turma, especialmente os livros didáticos. 

9. Todo material individual da criança deverá ser reposto pela família, de acordo com a necessidade de 

uso. 

OBS.: Poderão ser solicitadas, ao longo do ano, taxas para eventos comemorativos, culturais ou esportivos. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR689BR689&sxsrf=ACYBGNSVHn-1PfacvGwyqD9NkZGqssfsBQ%3A1573495718425&ei=pqPJXYHVGcPL5OUPoc-30A4&q=livraria+leitura+Tacaruna&oq=livraria+leitura+Tacaruna&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i22i30l5j0i333.1998.2999..3143...0.2..0.158.1184.0j8......0....1..gws-wiz.......0i71.cfIg3rqRj6s&ved=0ahUKEwiBwOiq4OLlAhXDJbkGHaHnDeoQ4dUDCAs&uact=5

