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Preparados para um novo futuro. 

“A Educação que vem do Coração”! 

Lista de Material da Pré- escola II – Educação Infantil – 2021 
 
 

 

OBS: Todo material e uniforme, 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. 
 
 

Livro didático 
✔ Toni Itinerário – Editora FTD – Volume 3 – Autoras: Angelica Prado e Cristina Hülle 

ISBN 978-85-96-01150-1 
 
 

Inglês Projeto Bilíngue 
 

✔ Kit StandFor Evolution Take Off Educação Infantil Volume 3 – Pandy the Panda 
Editora: FTD 
Autoras: Magaly Villarroel e Nina Lauder 
Obs: Esse material será vendido somente pelo e-commerce FTD 
 

 

Individual 
Quantidade                                                      Material 

01 resma Papel A4 
01 pote Massa de modelar 500 gr (Sugestão: Soft) 
06 unidades Envelope branco tamanho ofício 
02 unidades Cola bastão (34gr) 
01 unidade Tesoura sem ponta 
01 unidade Estojo (contendo: 2 lápis pretos grafite HB, 1 borracha macia grande e 1 apontador com 

reservatório) 
01 unidade Estojo com 2 divisões (para colocar o lápis de cor e o hidrocor fino) 
02 caixas Hidrocor 12 cores (1 fino e 1 grosso) 
01 caixa Lápis de cor (24 cores) 
01 caixa Giz de cera (12 cores) 
01 unidade Tesoura sem ponta 
01 unidade Pasta fina A4 transparente 
02 unidades Revista para recorte 
01 unidade Blusa tamanho 10 anos para pintura (pode ser usada) 
01 unidade Mochila enviada diariamente (contendo: uma muda do uniforme, uma sacola retornável de

plástico ou pano para retornar com roupa usada e/ou molhada) 
01 unidade Nécessaire (contendo: 1 toalha de rosto, 1 creme dental sem flúor e escova dental com 

protetor) 
01 unidade Lancheira enviada diariamente (contendo: lanche, garrafa (squeeze) e toalhinha para          

mesa). Os alunos do integral também precisam trazer a toalhinha para mesa e a              
garrafinha. 



REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE MATERIAL  

Dia: 05/02 
✔ Alunos do turno da manhã: 9h 
✔ Alunos do turno da tarde: 15h 

 

INÍCIO DAS AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E INTEGRAL I: 

✔ Dia: 09/02 – Horário Normal – Adaptação, se necessário, será combinada com a professora 

 
 
 
Condições especiais: 

 
Livraria Eldorado – Tijuca 

 
Editora FTD (e commerce) compra online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

 


