COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA
Rede de Educação Rossello – REDUCAR

Preparados para um novo futuro.
“A Educação que vem do Coração”!

Lista de Material do Berçário II – Educação Infantil – 2021
Individual
03 folhas
02 folhas
04 folhas
03 folhas
02 folhas
02 folhas
02 folhas
01 folha
02 caixas
01 tubo
02 folhas
03 metros
02 metros
02 unidades
01 unidades
01 unidade
04 unidades
04 unidades
01 unidade

Papel 40 kg branco
Papel pardo
Papel crepom vermelho, azul, verde e amarelo
Cartolina laminado (1dourada, 1vermelha e 1verde)
Papel celofane (sugestão de cores: amarelo, vermelho, azul ou verde)
Papel 40kg colorida ( sugestão de cores: azul claro, amarelo claro, vermelho e verde)
Papel seda ou fino (sugestão de cores: vermelho, azul, verde ou amarelo)
Papel camurça (cor livre)
Cola colorida
Cola líquida branca (90ml)
EVA (cores livres)
Contact transparente
TNT (qualquer cor – peça inteira)
Lixa
Color set tamanho A3
Color Set Estampado tamanho ofício
Envelopes brancos tamanho ofício
Tinta guache 250 ml (sugestões: laranja, roxo, marrom, rosa, verde, amarelo ou vermelho)
Caixa de cola colorida com glitter

02 unidades
01 unidade
01 unidade

Bloco de papel canson tamanho A3
Pasta Polionda tamanho A3 qualquer cor
Livro adequado a idade da criança. (que poderá já ser usado, porém em bom estado e com
a capa dura)
Jogo pedagógico de acordo com a idade da criança (que poderá já ser usado, porém em
bom estado)

01 unidade
01 unidade
01 unidade
02 unidades
01 unidade

Foto individual da criança (tamanho 10x15)
Toalha de banho (enviada toda 2ª feira e devolvida na 6ª feira)
Meia antiderrapante com o nome da criança (enviadas e devolvidas diariamente)
Sabonete líquido (para ficar no colégio)

01 unidade
01 unidade

Shampoo, condicionador e/ou creme para cabelos (para ficar no colégio)
Escova ou pente de cabelos (para ficar no colégio)

01 unidade

Sacola retornável de pano (que deverá ser enviada diariamente na mochila, para retornar
com roupa usada)
Sacola retornável de plástico (que deverá ser enviada diariamente na mochila, para
retornar com roupa molhada)

01 unidade
1 Pacote

Fralda descartável (para ser enviado juntamente com o creme anti assaduras, para ficarem
no colégio)

01 pacote

Lenço umedecido (para ficar no colégio)

01 unidade

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

01 unidade

Escova dental (para ficar no colégio)

01 unidade

Creme dental sem flúor (para ficar no colégio)

04 unidades
01 unidade

Mudas de roupas (enviadas e devolvidas diariamente)
Lençol (comprimento 1,25 – largura 0,60 – espessura 0,10)

OBS: Todo material, bem como pertences, uniformes e roupas 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 e embalagens.

REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE MATERIAL
Dia: 05/02
✔ Alunos do turno da manhã: 9h
✔ Alunos do turno da tarde: 15h
OBS: Neste dia, conversaremos sobre a adaptação escolar que será combinada com a equipe.

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 09/02 – 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 interceda por nós para que tenhamos um ótimo e produtivo ano letivo!
À Direção

