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MATERNAL II 
 

 LIVROS ADOTADOS 
Coleção: Toni Itinerários – Educação Infantil Integrado 1 
Autoras: Angélica Prado e Cristina Huller 
Editora FTD Educação 
ISBN: 7898652402739 

Fé na Vida – Maternal – Nova Edição  
Autora: Mailza de Fátima Barbosa e outros 
Editora do Brasil 
ISBN: 9788510062862 

Este ano a venda dos livros estará disponível em duas empresas com o link acessível pelo site da escola. As 
empresas são LIVRO FÁCIL e FTD.  
 

 

 MATERIAIS 
*01 agenda escolar 2019 do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia - REDUCAR 
*01 lancheira (colocar nome) 
*01 mochila (colocar nome) 
200 folhas de papel sulfite branco, tamanho A3 (Sugestão: Chamex)  
20 folhas de papel sulfite colorido, tamanho A4 (5 rosas / 5 azuis / 5 amarelas / 5 verdes) 
01 pasta Polionda, tamanho A-3 azul com alça (ETIQUETAR com nome) 
01 pasta Polionda, tamanho Ofício, 20 mm azul (ETIQUETAR com nome) 
01 tubo de cola líquida 90g (Sugestão: Tenaz/3M)  

*01 plástico para crachá 65X105 mm com prendedor jacaré 

01 pincel 00 ref. 460 (Sugestão: Condor) 

01 caixa de lápis de cor Jumbo com 12 cores  
01 pasta transparente cristal com grampo Romeu e Julieta 

10 plásticos leitosos transparentes com 4 furos 

01 caixa de giz de cera curtom 

01 fone de ouvido modelo headset, sem microfone (pode ser utilizado o do ano anterior, caso possua). 

 

 TRAZER DE CASA 
01 tubo de creme dental infantil (para uso da criança) 
01 sabonete líquido infantil (para uso da criança) 
01 pacote de Perfex com 5 unidades (para uso da criança) 
02 revistas velhas para recorte (sugestão: Caras, Claudia, Quem...) 
01 caixa de plástico com fecho hermético “ZIP” pequena 
01 camiseta velha de adulto para artes (colocar nome) 
 

 MATERIAIS DE RECIBO 
A BOOK POINT  “ARMARINHO OSASCO ARTIGOS DIVERSOS LTDA” , prontifica –se  a preparar o material escolar 
abaixo relacionado e entregá–lo no Colégio mediante pagamento de um RECIBO DE MATERIAIS que virá em nome 
do  (a) aluno  (a) e deverá ser entregue à professora no dia da entrega dos materiais escolares. Caso este material 
seja adquirido em outro local, AS FOLHAS DEVERÃO SER ENTREGUES ABERTAS (SEM ENROLAR OU DOBRAR), 
CASO CONTRÁRIO NÃO SERÃO ACEITAS. 
01 pote de Massa de Modelar 500gr,qualquer cor (Sugestão Uti-Gutti ou Soft) 
02 caixas de tintas de pintura de dedo com 6 cores (Sugestão: Acrilex ou Faber Castell) 

01 caixas de tinta plástica com 6 cores (Sugestão: Acrilex ou Faber Castell) 
02 fitas adesivas dupla face (Sugestão: 3M) 
01 pincel atômico (cor preta) (Sugestão: Pilot) 
01 pacote com 20 olhinhos móveis 2cm  

mailto:misericordia.osasco@reducar.com.br


 
 

LISTA DE MATERIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019 

 

 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio Rua Madre Rossello, 111 – Osasco/SP - CEP 06086-090 
CNPJ 33.512.591/0003-05 E-mail: misericordia.osasco@reducar.com.br 

   

 

 

01 rolo de fita mágica (Sugestão: 3M)  
02 folhas de cartolina branca 02 folhas de cartolina branca 
10 folhas de papel color set (2 marrons / 02 azuis claro / 02 amarelas / 02 pretas / 02 vermelhas)  
04 folhas de cartolina laminada (02 rosas / 02 pratas) 
06 folhas de E.V.A, tamanho cartolina (02 marrons / 2 azuis claro/ 2 laranjas) 
02 folhas de papel cartão (cor a escolha) 
05 folhas de Canson A3  
01 tela para pintura 20cmX30cm (colocar nome atrás da tela) 
100 folhas de papel sulfite branco, tamanho A3 (sugestão: Chamex) 
04 folhas de papel espelho (2 laranjas/ 2 rosas) 
01 pacote de bexiga nº9  
02 rolos de fita crepe 
 

 OBSERVAÇÕES  
 
 
 
 
 
 

DEIXAR DENTRO DA MOCHILA DIARIAMENTE 

*01 troca de roupa completa dentro de um saco plástico (colocar nome)  

*01 toalha de mão (colocar nome) 

*01 escova de dente e creme dental (colocar nome) 

*01 garrafa para água – tipo squeeze (colocar nome) 

 
 
 
 

- Os itens assinalados com * (asterisco) deverão vir diariamente dentro da mochila do aluno. Os demais materiais 
deverão ser entregues na primeira reunião de pais. 
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