
 

Material Escolar - Pré 1 
Educação Infantil - 2022 

 

Livro “Exclusivo Moderna Compartilha Educação Infantil 2, 1ª Ed. O 

material é adquirido  somente pelo site a partir de 3 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 caixa de massa de modelar - 12 cores  

• 01 pasta identificada (de plástico, com elástico);  

Para ficar na mochila: (com identificação: nome da criança);   

• 01 escova de dentes  

• 01 tubo de creme dental   

• 01 copo plástico duro (pequeno), para auxiliar na escovação dos dentes;  

• 01 toalha ou um guardanapo pequeno para lanche;  

• 01 toalha para higienização das mãos;  

• 01 pacote de lenços umedecidos;  

Para ficar na escola: (com identificação: nome da criança);  

• 01 estojo grande, identificado, para lápis de cor e canetinhas;   

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

• 01 jogo de canetinha hidrocor   

• 01 tesoura de ponta redonda   

• 02 pasta de plástico com elástico  

• 01 caneta para tecido preta;  
• 40 folhas de desenho A4 (dura), encadernadas (pode ser encadernada 

horizontalmente em  papelarias, com molas;  

• 25 folhas de desenhos brancas, sulfite, tamanho A3;  

• 01 estojo de giz de cera em gel;  

• 01 pincel nº 12   

• 01 pacote de palitos de churrasquinho ou de picolé;  

• 01 saquinho de lantejoulas GRANDES;  

• 01 metro de tecido cru;  

• 01 caixa de cotonetes;  

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

bonecos, panelas, fogões...); • 02 caixas de massa de modelar   

• 02 tubos de cola 120g   

• 01 pacote de areia colorida;  

• 01 pacote de folha mágica;  

• 01 lupa;  

• 01 camiseta de adulto para trabalhos com pintura;   

• 01 caixa de tinta confetti   
• 01 caixa de tinta têmpera guache Fantasia Metallic  



 

• 01 pacote de folhas Lumi Papper   
• 01 lixa fina;  
• 01 alfabeto móvel em EVA;  

• 01 pote de 250 ml de tinta guache   

• 01 caixa de cola colorida   

• 01 sacos plásticos tamanho oficio;  

• 05 botões coloridos;  

• 08 prendedores de roupa; (materiais não estruturados para brincadeira);  

• 1 retalhos de tecidos; (materiais não estruturados para brincadeira);  

• 3 tampas de garrafas tamanhos diferentes e higienizadas; (materiais 
não estruturados para  brincadeira);  

• 01 jogo didático próprio para a idade da criança e que não seja 

de papelão (consultar  sugestões);  

Atenção: 

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)30338800 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   

SUGESTÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS   

• Alinhavos de Numerais   

• Alinhavos de Vogais   

• Aramado   

• Blocos de montar (Legos): Kit Lig barras com 100 peças   

• Blocos de montar (Legos): Monta Tudo com 300 peças   

• Blocos lógicos de madeira   

• Boliche   

• Brinca Madeira Ache e Encaixe – Fazendinha – Grow   

• Brinca Madeira Ache e Encaixe – Oceano- Grow   

• Brinquedos de Alinhavo   

• Cartela de encaixe de letras em EVA   

• Cartela de encaixe de números em EVA   

• Cortadores de massinha do alfabeto   

• Fantoches   

• Ferramentas para massinha   

• Forminhas de modelar para massinha   



 

• Jogos de encaixe de plástico ou madeira   

• Kit Frutas e Verduras (jogo)   

• Lego   

• Memória Alfabeto – Brincando e Aprendendo – Grow   

• Pequeno Engenheiro 300 peças   

• Quebra- cabeça de madeira.  
  


