
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA 
Rede de Educação Rossello – REDUCAR 

 

“EDUCAR na e para a MISERICÓRDIA: Obra para toda a vida!” 

 

Lista de Material do Integral I – Educação Infantil – 2019 

Individual 

100 folhas Papel A4 colorido (cor livre) 

01 pacote Papel color set 

01 caixa Giz de cera fino 

01 tubo Cola líquida branca (90gr)  

01 unidade Tela para pintura 30cmx40cm 

01 pote Massa de modelar (500g) 

01 unidade Papel 40 Kg Branco 

01 unidade  Papel Pardo 

01 unidade Tesoura sem ponta (para ficar no colégio) 

01 unidade  Lápis preto triangular jumbo  (Somente para alunos da Pré-escola) 

01 unidade Borracha branca (Somente para Alunos da Pré-escola) 

01 unidade Apontador (Somente para Alunos da Pré-escola) 

01 unidade Tinta Guache Rosa 

01 metro Pano Cru 

01 folha  EVA vermelho 

01 caixa Hidrocor 12 cores 

01 rolo Fitilho (Cor livre) 

01 caixa Lápis de cor 12 cores 

01 unidade Revista em quadrinhos 

01 unidade Revista para rasgadura 

01 unidade Toalha de banho (enviada toda 2ª feira e devolvida na 6ª feira) 

01 unidade Sabonete líquido infantil (para ficar no colégio) 

01 unidade Shampoo, condicionador e/ou creme para cabelos (para ficar no colégio) 

01 unidade Escova ou pente para cabelos (para ficar no colégio) 

01 unidade Repelente (Caso o responsável desejar a aplicação após o banho) 



01 unidade Sacola retornável de plástico ou pano (que deverá ser enviada diariamente na mochila, 

para retornar com a roupa usada e/ou molhada) 

01 unidade 
Caixa de lenços umedecidos (deixar dentro da mochila, caso seja necessário) 

01 unidade 
Escova dental com protetor (para ficar no colégio) 

01 unidade 
Creme dental sem flúor (para ficar no colégio) 

01 unidade 
Muda de roupa (enviada e devolvida diariamente) 

01 unidade Chinelo ou sandália ortopédica (enviada e devolvida diariamente) 

01 unidade 
Chupeta com tampa (deixar dentro da mochila, caso seja utilizada) 

01 unidade 
Creme antiassadura (para ficar no colégio, caso seja necessário) 

01 unidade 
Fraldas descartáveis (deixar dentro da mochila, caso seja necessário) 

01 unidade 
Blusa grande para pintura (pode ser usada) 

 

OBS: Todo material, bem como pertences e uniformes, deverão estar identificados com o nome e a 
turma da criança. Lembrando que nas folhas e papéis é importante anexar o nome de forma que não 

danifique o mesmo. 

         Serão solicitados ao longo do ano alimentos para práticas culinárias, ilustrações ou objetos para 

projetos pedagógicos, sucatas, rótulos, embalagens e taxas para saída pedagógica.  

DIA 05/02/2019 

� Entrega de material e encontro com a Equipe de Professores 
Alunos do turno da manhã às 9h e tarde às 15h na sala de Psicomotricidade 

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

 

INÍCIO DAS AULAS 

� Dia: 06/02/2019 – Horário Normal – Adaptação se necessário será combinada com a professora. 

                                                                                                              

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Você faz parte da Família Rosselliana! 

Que a Santa Madre Fundadora, Josefa Rossello, derrame abundantes 

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

 


