
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA 
Rede de Educação Rossello – REDUCAR 

“Conectados para uma Educação Forte e Afetiva´” 

Lista de Material do Maternal II – Ed. Infantil – 2022 
 

 

QUANTIDADE 
 

MATERIAL DE USO COLETIVO E INDIVIDUAL 

01 resma Papel A3 

01 folha Papel pardo 

02 folhas Papel laminado (01 prata e 01 dourado) 

05 folhas Papel 40 kg branco 

100 folhas Papel A4 colorido (amarelo ou azul) 

01 folha  Papel seda (cor livre) 

03 folhas  Papel crepom (01 vermelha, 01 amarela e 01 verde) 

01 folha Papel camurça (sugestão de cores: branca, vermelha, amarela, azul ou verde) 

01 folha Papel celofane (cor livre) 

01 pacote Papel Color Set estampado (sugestão: Coleção Eco cores Novaprint textura visual 1, 2, 3 

ou 4) 

02 pacotes Papel Color Set *Sugestão: Eco cores Novaprint 21 cores) 

01 pacote Folhas A3 coloridas – *Sugestão: Coleção Eco Cores Novaprint 21 cores 

01 pacote Papel A4 com Glitter 

02 folhas EVA com glitter (dourado e prateado) 

03 unidades Lixa preta 

02 unidades Tinta para tecido  

01 metro Tecido estampado 

02 metros Folha adesiva transparente 

01 caixa Giz de cera grosso 

01 caixa Hidrocor grosso (12 cores) * Sugestão: Faber-Castell ou Bic. 

01 caixa Lápis de cor grosso 

03 potes Tinta guache 250 ml (01 vermelho, 01 amarelo e 01 azul) 

04 tubos Cola líquida branca (90gr) 

01 caixa Cola colorida 

01 caixa Cola colorida com glitter 

02 potes Massa de modelar (500g)  

02 pacotes Palito de picolé (01 colorido e 01 cor crua) 

01 pacote Canudo de papel 

02 rolo Durex largo transparente 

01 rolo Fita crepe 

01 rolo Fita dupla face 

01 rolo Durex colorido (cor livre) 

01 unidade Tesoura sem ponta (sugestão: Mundial ou Tramontina) 

01 unidade Novelo de lã (sugestão de cor: marrom, preto ou amarelo) 

01 unidade Rolo de pintura pequeno 

02 pacotes Forma para docinho (1 liso e 1 estampado) 

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

10 unidades Prato de papelão pequeno 

01 pacote Lantejoula 8 mm (cor livre) 

01 pacote Olhinhos médios (de plástico ou de papel) 

01 unidade Pasta polionda A3 com alça 



01 unidade Blusa tamanho 6 anos para pintura (pode ser usada) 

01 unidade Foto da criança (tamanho 3X4) 

01 unidade Mochila enviada diariamente (contendo: duas mudas de roupa, uma sacola de plástico ou 

pano para retornar com roupa usada e/ou molhada) 

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

mesa. Os alunos do Integral precisam trazer a toalhinha para mesa e a garrafinha. 

 
Observações: 
 

 Todo material, bem como pertences e uniformes, deverão estar identificados com o nome e a 
turma da criança. 

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

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

 
Livro: 
 

 Portifólio Toni Itinerário / Volume: 1 
            Autores: Angélica Prado/Cristina Huller 
            Editora: FTD 
            ISBN: 978-85-96-01146-4 
 
 
 

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. 

 

COMPRA DO MATERIAL DIDÁTICO 

 
 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 


