
 

Material Escolar – MAT 2 
Educação Infantil - 2022 

   

Material Didático Educação Infantil  

Livro “Exclusivo Moderna Compartilha Educação Infantil 1, 1ª Ed. O 

material é adquirido  somente pelo site a partir de 3 de janeiro de 2022:  

www.modernacompartilha.com.br clicando em Compre Aqui. Haverá 

condições especiais para os alunos do Colégio Coração de Maria.  

 Para Língua Inglesa  

• 01 pote de massa de modelar.  

• 01 pasta de plástico com elástico, identificada.  

Kit higiene para ficar na mochila: (com o nome   

da criança)  

• 01 escova de dente   

• 01 toalha para as mãos   

• 01 toalha ou guardanapo para o lanche   

• 01 tubo de creme dental   

• 01 pacote de lenços umedecidos   

Para ficar na escola: (com o nome da criança)  

• 01 Caixa organizadora 32 litros  

• 01 tesoura de ponta redonda  

• 10 envelopes de papel tamanho oficio  

• 01 caneta para tecido preta  

• 01 caneta para tecido colorida  

• 01 metro de tecido algodão cru  

• 01 metro de tule colorido  

• 02 metros de fita mimosa (02 cm de largura)  

• 02 tintas para tecido coloridas  

• 01 pincel de pintura número 12  

• 50 folhas de desenho (dura)   

• 04 botões grandes  

• 04 botões pequenos  

• 01 pacote de prendedores de roupa em madeira   

• 01 forminha para gelo  

• 01 pacote com olhos de plástico.  

• 01 pacote de areia colorida  

• 02 folhas de papel crepom coloridas.  

• 01 pacotes de folhas Lumi Paper   

• 03 sacos plásticos tamanho oficio  

• 01 pacote de folha mágica  

• 01 sacola de TNT, medindo 25X40  

• 01 lupa  

• 01 alfabeto móvel em EVA  

• 01 brinquedo para a sala tamanho grande (carrinho, moto, bonecos, panelas, 

fogões, bolas...)   



 

• 01 caixa de lápis de cor- preferência - Jumbo 12 cores (lápis grosso)   

• 03 potes de massas de modelar 
• Cortadores para massinhas de modelar  
• 01 jogo de canetinha hidrocor   
• 01 estojo de giz de cera em gel  

• 01 caixa de giz de cera (12 cores)   

• 02 tubos de cola branca   

• 01 tubo de cola de silicone liquido  

• 01 pacote de palitos de picolé  

• 01 saquinho de lantejoulas  

• 02 tubos de brilho cola (relevo Acrilex)   

• 2 rolos de durex coloridos  

• 01 avental para trabalhos com pintura   

• Tinta guache com pincel na tampa  

• 01 Tela branca para pintura 20x30   

   

 JOGOS PEDAGÓGICOS- escolher um da   

lista para ficar na escola  

• Blocos lógicos de madeira  

• Boliche das cores  

• Dominó de animais  

• Lego-peças grandes  

• Memória Alfabeto – Brincando e Aprendendo – Grow  

• Que bicho sumiu? - Grow  

• Memória em madeira animais  

• Memória em madeira alfabeto  

• Quebra-cabeça de madeira  

• Alinhavo de numerais  

• Alinhavo de vogais  

• Alinhavo de formas geométricas   

• Cortadores de massinha do alfabeto  

• Cortadores de massinhas de numerais   

 

Observações:  

 

A mochila deve ser no mínimo tamanho ofício, para que a criança consiga lidar com 
ela e acondicionar  tudo que é preciso. 

 

Ao longo do ano letivo será solicitado material de sucata para confecção de jogos 
alternativos.  

Atenção aos itens abaixo  

Todo o material deverá estar identificado, independente do que for ficar na 

mochila ou na  escola.  

 

O material deverá ser entregue nos dias 14 ou 15 de fevereiro das 13h30min 



 

às 16h (com  horário agendado). Agendar o horário através do telefone (55) 

3033 8800 nos dias 09/02/2022  e 10/02/2022. Na entrega de materiais é 

importante o aluno vir junto com os pais para  conhecer a professora.  

 

No dia 16/02/2022, os alunos iniciam suas atividades no horário  normal. A partir 

deste dia é obrigatório o uso do uniforme.  

   

Horários: 13h25min – Primeiro sinal   

             13h30min – Segundo sinal – Início das aulas   

             17h30min – Término das aulas  


