
INGLÊS: O material didático será entregue pela                       
International School (Programa Bilíngue) no início das aulas.

PROJETO ÁPIS - ED. INFANTIL: Linguagens,                    
Matemática, Natureza e Sociedade. Luiz Roberto Dante e Noemi 
Bianchini. Volume 1: INTEGRADO  Editora Ática Edição 
REFORMULADA. ISBN: 9788508184378 - 2ª edição, 2017

ENSINO RELIGIOSO: Feliz da Vida (Nível 1) - Irmãs 
Passionistas. Venda no Colégio no início do ano letivo.

PARADIDÁTICO: Os livros a serem adquiridos nos 
trimestres serão informados pela educadora/                            
Coordenadora Pedagógica com antecedência, no início 
do mesmo.

 02 potes de guache 250g - Meninos: pele e verde 
escuro/Meninas: roxo e laranja (EDUCADI)
 01 pacote de massinha de E.V.A
 01 borracha branca macia
 01 pote de glitter
 01 rolo de dupla face esponjada
 01 pincel chato nº 20 cabo longo
 01 tubo de tinta dimensional (1 glitter e 1 colorida) (EDUCADI)

 01 lixa de parede porosa (grossa)
 02 colas líquidas branca - boa qualidade
 02 colas bastão – MÉDIA - boa qualidade
 01 apontador para lápis gigante
 01 caixa de cola colorida – 6 cores (EDUCADI) 
 20 sacos plásticos – tamanho 30 x 24 cm
 02 blocos de canson branco A4 150g (EDUCADI)
 01 caixa de giz de cera JUMBO (12 cores)
(EDUCADI) - boa qualidade
 01 caixa de lápis de cor gigante (12 cores) (EDUCADI) - 
boa qualidade
 02 potes de massa de modelar 150g (EDUCADI)
 01 kit moldes plásticos para massinha (EDUCADI)
 01 caixa de sapato encapada com contact azul royal
 01 esponja sem abrasivo (EDUCADI)

 01 lápis grafite triangular gigante – jumbo (EDUCADI)
 03 cartelas de adesivos stickers - diversos
 01 camiseta grande para pintura
 01 pacote de penas (EDUCADI)

 01 pacote de pregador (EDUCADI)
 01 rolinho de barbante colorido (EDUCADI)
 01 kit dobradura - (EDUCADI)
 01 pacote de pratos descartáveis de papel (sem desenho) (50 un.)
 15 saquinhos decorados (11cmx20cm) (EDUCADI)
 01 pacote de areia colorida (EDUCADI)

 01 rolinho de espuma
 01 big caneta hidrográfica (boa qualidade)
 01 marcador para vidro (Window Pen) (EDUCADI)
 02 rolos de durex coloridos
 01 tesoura plástica para massinha (EDUCADI)
 01 Bloco Pintura - moldura A3 (7 cores) (EDUCADI)
 01 pacote Ecocores Texturas Visuais 2 (EDUCADI)

BRINQUEDO PEDAGÓGICO: 
 Meninas: 01 balde didático (EDUCADI)
 Meninos: 01 monta tudo (EDUCADI)

KIT BEM ESTAR:
 01 copo plástico        01 creme dental s/ flúor
 01 necessaire (HIGIENE) - personalizada CPSPC (EDUCADI)

 01 escova de dente
 03 caixas de lenço de papel
 03 pacotes de toalhinhas umedecidas (boa qualidade)
 01 toalhinha de mão com nome

Obs: Os itens do kit higiene (copo, creme dental, 
escova e toalhinha de mão) deverão ser colocados na 
MOCHILA DE HIGIENE ADQUIRIDA NA EDUCADI. 
Todos os pertences do kit deverão ter nome.

 
 01 LIVRO DE HISTÓRIA INFANTIL:
Sugestão de autores: Elias José/ Eva Furnari/ Sonia                        
Junqueira/ Ruth Rocha/ Jonas Ribeiro/Ana Maria Machado/ 
Ziraldo/ Maurício de Sousa/ Mary França/ Liliana Iacocca/ 
Tatiana Belink/ Cora Coralina
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PARADIDÁTICO: Os livros a serem adquiridos nos 
trimestres serão informados pela educadora/                            
Coordenadora Pedagógica com antecedência, no início 
do mesmo.

 01 rolinho de espuma
 01 big caneta hidrográfica (boa qualidade)
 01 marcador para vidro (Window Pen) (EDUCADI)
 02 rolos de durex coloridos
 01 tesoura plástica para massinha (EDUCADI)
 01 Bloco Pintura - moldura A3 (7 cores) (EDUCADI)
 01 pacote Ecocores Texturas Visuais 2 (EDUCADI)

BRINQUEDO PEDAGÓGICO: 
 Meninas: 01 balde didático (EDUCADI)
 Meninos: 01 monta tudo (EDUCADI)

KIT BEM ESTAR:
 01 copo plástico        01 creme dental s/ flúor
 01 necessaire (HIGIENE) - personalizada CPSPC (EDUCADI)

 01 escova de dente
 03 caixas de lenço de papel
 03 pacotes de toalhinhas umedecidas (boa qualidade)
 01 toalhinha de mão com nome

Obs: Os itens do kit higiene (copo, creme dental, 
escova e toalhinha de mão) deverão ser colocados na 
MOCHILA DE HIGIENE ADQUIRIDA NA EDUCADI. 
Todos os pertences do kit deverão ter nome.

 
 01 LIVRO DE HISTÓRIA INFANTIL:
Sugestão de autores: Elias José/ Eva Furnari/ Sonia                        
Junqueira/ Ruth Rocha/ Jonas Ribeiro/Ana Maria Machado/ 
Ziraldo/ Maurício de Sousa/ Mary França/ Liliana Iacocca/ 
Tatiana Belink/ Cora Coralina

É importante ressaltar que tanto os materiais quanto o uniforme dos educandos deverão estar devidamente 
identificados para evitar transtornos futuros, visto que o Colégio não se responsabiliza pela perda, danos ou 
extravio de objetos pessoais e de valor.
Tendo em vista o material transportado diariamente pelos educandos (kit higiene, pasta e agenda) sugerimos 
que, ao adquirirem a mochila dos educandos, verifiquem a possibilidade de acomodação de tais itens, assim 
como a capacidade do educando em transportá-la.

USO OBRIGATÓRIO A PARTIR DO  
1º DIA DE AULA: 

Agasalho completo (calça e casaco), 
camiseta em malha (manga longa e curta), 
short-saia (meninas), bermuda (meninos), 
tênis.

LOJAS AUTORIZADAS PELO COLÉGIO

Gethe Sports - Rua Jaupací, 530 - Vila Paulistana
Fone: 2204-2003/ Email: gethesports@gmail.com 
WhatsApp: (11) 96121-6610

Material que será fornecido em 2022 (já 
incluso nos materiais e serviços                           
específicos): agenda, crachá, impressos 
diversos, bloco personalizado.

28/01/2022 - 13h30 às 15h30:
Maternal I e II - Entrega do Material e Reunião com Pais

31/01/2022 - 13h15 às 15h30:
Início das aulas - Semana de adaptação - (saída às 15h30)

Cary Sport - Av. Jaçanã, 243
Fone: (11) 2242-4889 / (11) 2242-9300
Site: www.carysportonline.com.br

ATENÇÃO

UNIFORME

LIVROS DATAS IMPORTANTES

(11) 2991-3111

/TVPassionistaSPC@passiospdacruz

saopaulodacruz.passionista.com.br

Av. Tucuruvi, 470 - Tucuruvi, São Paulo

/PassioSPdaCruz

Todos os materiais deverão ser                             
encapados com  plástico, etiquetados na 
frente com a etiqueta personalizada                   
(EDUCADI) e entregues no dia 28/01/2022.

Dez/2021 - dia 01 a 21
2ª a 6ª - 08h às 18h
Sábados - 08h às 13h30

Jan/2022 - a partir do dia 04
2ª a 6ª - 08h às 18h
Sábados - 08h às 13h30
- 25/01/2022 - Feriado: 08h às 13h30

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - PLANTÃO DE VENDAS EDUCADI

Fev/2022 - 2ª a 6ª - 08h às 18h
Sábados (05/02 e 12/02): 08h às 13h30

Formas de pagamento: Dez/2021:    10% desconto à vista /    Pagamentos parcelados em 4 cheques sem juros
                                           Jan e Fev/2022:    7% desconto à vista /   Pagamentos parcelados em 4 cheques sem juros

Telefone: (11) 3274-6000
Os livros estarão disponíveis para compra através do 
link: www.livrofacil.net/#passionistasaopaulodacruz

NP Uniformes - Mezanino do CPSPC
WhatsApp: (11) 98056-6233(Lana)
Avenida Tucuruvi, 470


