
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA 
                                    Rede de Educação Rossello – REDUCAR 
 
 

                             “Potencializando a educação que vem do coração.” 

                                             Lista de Material do Maternal I – Educação Infantil – 2020 

Individual 

Quantidade Material 

05 folhas Papel 40 kg branco 

02 folhas Papel pardo 

03 unidades Papel crepom (cores: vermelho, laranja e rosa - 1 unidade de cada) 

01 resma Papel A3 

01 folha Papel camurça (cor livre) 

01 folha Papel celofane (cor livre) 

01 folha Papel cartolina colorida (cor livre) 

02 folhas Papel corrugado (um branco e um colorido) 

02 folhas Papel seda ou fino (cor livre) 

03 folhas Lixa marrom  

03 embalagens Papel de bala (cor livre) 

02 embalagens Penas coloridas 

02 embalagens Olhinhos de papel ou plástico (médio ou grande) 

02 embalagens Forminhas de docinho (1 estampada e 1 lisa - cores livres) 

01 embalagem Folhas A3 coloridas – *Sugestão: Coleção Eco Cores novaprint 21 cores 

02 embalagens  Color set - *Sugestão: Coleção Eco Cores novaprint 21 cores 

01 embalagem  Color set estampado -*Sugestão: Coleção Eco Cores novaprint Textura visual 1, 2, 3 ou 4 

02 unidades Envelopes brancos tamanho ofício 

02 folhas EVA  com glitter (cores: azul e amarelo) 

02 folha EVA lisa (cor livre) 

2 metros Folha adesiva transparente (contact) 

1 metro  Tecido estampado 

03 unidades Durex largo transparente 

01 unidade Durex colorido (cor livre) 

01 embalagem Hidrocor Grosso  

02 embalagens Canudo de papel (cor livre) 

01 caixa Giz de cera grosso 



01 caixa Cola colorida 

01 caixa Cola colorida com glitter 

03 tubos Cola líquida branca 90g 

02 unidades Pote de guache 250ml (cores: vermelho e verde claro - 1 unidade de cada) 

01 unidade Fita de cetim (cor livre - 7mm ou 10mm) 

03 unidades Massa de modelar (cor livre – Sugestão: Soft) 

01 unidade Trincha 

01 unidade Batedor  

01 embalagem Palito de picolé 

01 unidade Camiseta com manga – para ser usada como avental - tipo Hering de adulto ou um 
número um pouco maior que o da criança (pode ser usada). 

01 unidade Pasta Polionda A4 com alça *Preferencialmente transparente 

 

01 unidade 

Mochila enviada diariamente (contendo: três mudas de roupa, uma sacola retornável de 
plástico ou pano para retornar com roupa usada e/ou molhada, fraldas, pomada e lenço 
umedecido – se necessário) 

01 unidade Lancheira enviada diariamente (contendo: lanche, garrafa (sqeeze) e toalhinha para 
mesa). Os alunos do integral também precisam trazer a toalhinha para mesa e a 
garrafinha.  

01 unidade Nécessaire pequena (contendo: 1 toalha de rosto pequena, 1 creme dental sem flúor e 
escova dental com protetor) 

01 unidade  Garrafa (tipo squeeze) para colocar água. 

01 unidade A agenda será adquirida no Colégio e deverá ser enviada diariamente na mochila. 

 
 
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 
os mesmos. 
 
          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 

 Entrega de material e encontro com a Equipe de Professores 

Alunos do turno da manhã: 8h na sala da Educação Infantil 

Alunos do turno da tarde: 14h  na sala da Educação Infantil 

INÍCIO DAS AULAS 

 Dia: 06/02 – Horário Normal – Adaptação se necessário será combinada com a professor 

          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! 

À Direção  


