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Coleção Estudo Bernoulli Sistema de Ensino - 2 volumes por disciplina (8 livros ao 

todo –  4 livros por semestre) Português / Matemática / Ciências / História e Geografia   

A coleção será vendida a partir de novembro na plataforma on-line da Bookfair. 
Não é aceito, para utilização do aluno, livro do professor, edição antiga ou livro já respondido. 

 

 

- 01 Caderno de brochura capa dura com 
pauta (48 folhas) grande  
- 01 Caderno meia pauta – 48 folhas (Ens.   
Religioso) 
- 01 Caderno de desenho – 96 folhas (Artes) 
- 01 Caixa de gizão de cera (12 cores) 
- 01 Tesoura sem ponta (com nome 
gravado) 
- 10 Lápis preto de escrever – HB/nº2 (ficar 
na sala) 
- 01 Pasta catálogo personalizada do 

Colégio Perpétuo Socorro com 40 plásticos 
ou similar) – Inglês 

- 02 Pastas finas plásticas de elástico cor 
amarela 

- 03 Gibis da Turma da Mônica / Sítio do 
Picapau Amarelo 

 

 

 

-  05 Borrachas (ficar na sala) 

 

- 01 Avental de plástico com manga para as 
aulas de Artes 

- 05 Apontadores com depósitos (ficar na 
sala) 

- 01 Estojo completo (vai e volta todos os 
dias na mochila) 

- 01 Estojo de caneta hidrocor ponta grossa 
(12 cores)  

- 01 Material dourado de uso individual 
- 01 Caixa de lápis de cor (12 cores) / (ficar 

na sala)  
- 01 Caderno meia pauta 40 folhas capa 

dura 
- 05 Borrachas brancas (ficar na sala)  
 

 

 

 

 

 

 

- Todo material deverá ser etiquetado com o nome da criança, ano, turno, 

nome do colégio e encapado com plástico transparente; 

- O uniforme do 1º ano do Ensino Fundamental I é camiseta, calça ou bermuda, 

casaco (padronizados), jaleco branco com o logotipo do Colégio (aula de 

laboratório), camiseta azul ou regata para aula de Ed. Física, meias brancas, 

tênis branco ou preto, (chinelo deverá ser utilizado apenas nos dias do Parque 

Aquático); Maiô/ sunquíni ou sunga, roupão e touca com a logomarca do Colégio. 

- No uniforme, bordar o nome completo do aluno abaixo do logotipo do Colégio. 


