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“Educar para (re) criar (se).” 
 

Lista de Material do Integral II – Ensino Fundamental I  – 2018 
 

✓

Material Individual  
SERÁ   SOLICITADA   A   REPOSIÇÃO,   CONFORME   A   NECESSIDADE  

Pote organizador 
Sabonete 
Xampu 
Condicionador 
Pasta de dente 
Escova de dente com protetor 
Toalha de banho 
Pente ou escova de cabelo 
Muda de roupa completa (enviada e devolvida diariamente) 
1 saco plástico ou pano para retornar roupa suja. 
Chinelo 
Artes Integradas 
1 camiseta de manga média 
Papel colorido A4 - 100 folhas 
Papel A4 branco – 100 folhas 
1 caderno grande capa dura brochura 96 folhas 
1 estojo contendo (4 lápis preto, 2 borrachas e 1 apontador) 
1 estojo de lápis de cor 12 cores  
1 estojo de canetas hidrocor 12 cores 
4 folhas de cartolina colorida  
4 folhas de papel 40 quilos branca  
4 folhas de papel 40 quilos colorida 
2 pacotes de papel color set  
1 caixa de cola colorida 6 cores 
1 fita Dupla Face 
3 fitas adesivas grossa  
1 Pincel batedor 
1 Pincel nº 10 
2 Tintas guache – (branca e preta) 
Jornais e revistas usadas 
1 jogo pedagógico (de acordo com a idade do seu(sua) filho(a)) 
 

✓  

 
 

OBS: Todo material, bem como pertences, uniformes e a camisa de manga média, deverão estar identificados 
com o nome e a turma da criança. 
 

 
DIA 05/02: 
 

✓ Entrega de material e encontro com a Equipe  de Professores 
✓ Alunos do turno da manhã: 8h na sala de Multimeios. 
✓ Alunos do turno da tarde: 14h na sala de Multimeios. 

 
Obs: O material do Integral deverá ser entregue à respectiva professora do Integral. 
 
INÍCIO DAS AULAS 
 

DIA: 06/02 – Horário Normal – Adaptação se necessário será combinada com a professora. 

 

MATERIAL DISPONÍVEL ONLINE E COM FACILIDADE DE PAGAMENTOS:  
 

✓ Editora SM 
✓ Editora FTD 
✓ Livraria Eldorado 

                                                                                                    Você faz parte da Família Rosselliana! 
Que a Santa Madre Fundadora, Josefa Rossello, derrame abundantes 

bênçãos  e interceda por nós para que tenhamos um ótimo  e produtivo ano letivo! 



À Direção 


