
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA 
Rede de Educação Rossello – REDUCAR 

“Conectados para uma Educação Forte e Afetiva´” 

Lista de Material do Integral I – Ed. Infantil – 2022 

 
 

MATERIAL DE USO COLETIVO E INDIVIDUAL 
 

2 pacotes Papel Sulfite A4, Colorido 4 cores de 100 folhas 

01 pacote Papel color set Tamanho A3 (sugestão: Cores Novaprint 12 cores) 

03 folhas Papel 40K branco 

01 pote Massa de modelar (500g) 

02 metros Folha adesiva transparente 

03 unidades Papel Crepom qualquer cor 

01 unidade Kit Contendo: 1 Lápis preto triangular jumbo, 1 borracha branca grande e 1 apontador 

(Somente para alunos dos Prés I e II) 

01 caixa Tinta tempera Guache Neon 

01 caixa Hidrocor grosso 12 cores (somente para alunos do Maternal I e II e Pré I)  

01 caixa  Hidrocor fino 12 cores (somente para alunos da Pré II) 

01 caixa  Giz de cera grosso (12 cores) (Somente para os Maternais I e II) 

01 caixa  Giz de Cera fino (12 cores) (somente para alunos da Pré I e II) 

01 caixa Lápis de cor 12 cores jumbo (somente para os alunos do Maternal I e II) 

01 caixa Lápis de cor 12 cores (somente para os alunos da Pré I e II ) 

01 pacote Palito de sorvete colorido (qualquer cor, somente para o Maternal I e II) 

01 folha  Lixa marrom 

01 unidade Cola líquida Branca  90 g 

02 unidades  Durex colorido (1 vermelho, 1 verde) 

01 unidade  Pincel tipo trincha (somente para o Maternal I e II) 

01 unidade Pincel chato n. 471 (somente para alunos da Pré I e II) 

01 pacote Olhos móveis n.10 

01 unidade Sacola Ecobag de TNT tamanho 40X38, sem estampa 

01 unidade 1- Necessaire  (para ficar dentro da mochila) contendo:- 

- 1 escova de dentes com protetor  

- 1 pasta de dentes 

           - 1 toalhinha de mão 

01 unidade Repelente (deixar dentro da mochila, caso seja nescessário) 

01 unidade Sacola retornável de plástico e de 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 Muda de roupa (enviada e devolvida diariamente) 

01 unidade Sandália ortopédica, que fique bem presa aos pés da criança (enviada e devolvida 

diariamente) 

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

01 unidade Creme antiassadura (deixar dentro da mochila, caso seja necessário) 

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

01 unidade Blusa grande para usar quando fizer pintura (pode ser usada) 

 

 

 



Observações: 

 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: 07/02 
 

 Entrega de material na sala de aula e encontro com a Equipe de Professores no Teatro. 

      Alunos do turno da manhã: 9h no Teatro. 

      Alunos do turno da tarde: 15h no Teatro. 

 

INÍCIO DAS AULAS 

 Dia: 08/02/2022 – Horário Normal – Se houver necessidade de adaptação inicial de horário, será 

combinado 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 

 


