
ACADEMIA SANTA GERTRUDES 
Mantida pela Associação instrutora Missionária  
104 anos Educando e Evangelizando Gerações 

      Fone: 3494 9100 
 

INFANTIL I 
 I.    MATERIAL DIDÁTICO INDIVIDUAL 

03 Folhas de cartolina (cor: rosa) 

03 Folhas de papel crepom (cor: 1 amarelo, 1 azul, 1 vermelho) 

02  Folhas de emborrachado (tamanho grande) 

02 Folhas de papel guache (cor: azul) 

25 Folhas de papel A4 lummi 

05 Folhas de papel 40kg 

01 Bloco e papel Canson 

1 m Papel contato (transparente); 

1 m Papel contato (amarelo); 

02 Lixas de madeira nº 120 

500 Folhas de Papel Ofício (cor: branco) 

500 Folhas de Papel A4 (cor: branco) 

II.    MATERIAL DIDÁTICO INDIVIDUAL 

04 Caixas de massa de modelar 

01 Rolinho de pintura de espuma 5cm 

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

02 Caixas de giz de cera (Meu 1º giz); 

01 Caderno grande (96fls) capa dura (cor: vermelho) 

01 Caderno de desenho com aspiral (capa dura - 48 folhas) 

01 Tela de Pintura (tamanho: 30cmx 50cm) 

III.   MATERIAIS  DE HIGIENE DO ALUNO 

02 Escovas de dente com proteção 

02  Pastas de dente infantil 

01 Toalha de banho 

02 Toalhas de mão 

04 Lavandas para banho (500ml) 

04 Sabonetes  

01 Pente ou escova para cabelo 

02 Xampus  

LIVRO PARADIDÁTICO 

Aldo Chupa Chupeta?     Flávia Rocha –    Editora Bagaço 

O que tem dentro da sua fralda?     Guido Van Genechten -   Brinque book 

02 Livros de histórias infantis (ver lista em anexo) 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES. FIQUE ATENTO: 
 

1. Todo Material didático referente à relação I, deverá ser entregue no Colégio, no dia 30 de 
janeiro das 07h30 às 11h45 na sala da Coordenação da Educação Infantil. 



Obs: O Colégio disponibiliza para o ano de 2017 o serviço opcional do pagamento da taxa em 
substituição à compra do material didático individual. O valor da taxa é calculado com base no 
levantamento do custo da relação e estará à disposição através de planilha na Tesouraria. A 
taxa deverá ser paga na Tesouraria do Colégio até o dia 15/02/2016, no valor R$ 110,00 
(Cento e dez reais). O pagamento deverá ser feito em espécie, no cartão de crédito ou 
débito. 

2. O material de uso específico do aluno (relação II) não incluso na taxa, deverá ser marcado 
com o nome e turma da criança e entregue na data acima mencionada. Em caso de 
extravios de roupa, brinquedo, etc., o fato deverá ser comunicado a Professora ou 
Coordenação imediatamente para que sejam tomadas as medidas cabíveis (Caso o item não 
esteja marcado com nome da criança, não é de responsabilidade do Colégio). 

3. Pedimos que adquiram materiais de boa qualidade, por ser de maior durabilidade e contribuir 
no bom desempenho das atividades. 

 
 
Horário de Aula 
7h 10min às 11h 45min 
 
Fardamento 
Camisa regata (fardamento oficial) 
Bermuda ou calça (fardamento oficial) 
Tênis branco, azul ou preto. 

 

Coordenação 
        Adília Espínola 


