
 

 

 

MATERNAL II 
LISTA DE MATERIAIS 2021 

Educação Infantil  
 

 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA 
Educação  Infantil, Ensino  Fundamental e Ensino     Médio 
CNPJ 33.512.591/0003-05 

Tel.: (11) 3651-9500 Fax: 3683-3447 
Rua Madre Rossello, 111 – Osasco/SP - CEP 06086-090  

E-mail: secretaria.osasco@reducar.com.br   
 

 

⮚ LIVROS ADOTADOS:  

- Coleção: Toni Itinerários – Educação Infantil Integrado 1 
Autoras: Angélica Prado e Cristina Hülle 
Editora: FTD Educação 
ISBN: 7898652402739  

 
Sistemas de Ensino com venda para colégios parceiros 
Site: www.ftdcomvoce.com.br  
Cupom do aluno: FTD21SPSLO 
Central de relacionamento: 3003-4494 

 
 

⮚ MATERIAIS: 
 

*01 lancheira  
*01 mochila  
*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 caixa de giz de cera curtom 
*01 fone de ouvido modelo headset, sem microfone (pode ser utilizado do ano anterior, caso possua) 
*60 cm de plástico leitoso para modelagem (deixar diariamente na mochila, dentro de um saco plástico) 
01 pasta Polionda, tamanho A-3 azul com alça (ETIQUETAR) 
01 pasta Polionda, tamanho Ofício, 20 mm azul (ETIQUETAR) 
01 tubo de cola líquida 90g (Sugestão: Tenaz/3M)  
 

 
 

⮚ TRAZER DE CASA: 

07 pacotes de Lenço umedecido (para uso da criança) 
02 revistas velhas para recorte (sugestão: Caras, Claudia, Quem...) 
*01 camiseta velha de adulto para artes (colocar nome) 
 

 

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) 

*02 máscaras (colocar nome)  

 

⮚ OBSERVAÇÕES: 

- Os itens assinalados com * (asterisco) deverão vir diariamente dentro da mochila do aluno, devidamente 
identificados com nome e série. Os demais materiais deverão ser entregues na primeira reunião de pais. 
- Alguns materiais podem ter a necessidade de reposição durante o ano letivo. 

 
 

DICA: ANTES DE FAZER A AQUISIÇÃO DE SUA LISTA DE MATERIAIS, VERIFIQUE SE NÃO HÁ MATERIAIS DE USO PESSOAL, EXCETO LIVROS ADOTADOS DAS 
COLEÇÕES (QUE SÃO CONSUMÍVEIS), QUE POSSAM SER REUTILIZADOS.  
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