
 

Material Escolar - Pré 2  

Educação Infantil - 2022  

Material Didático Educação Infantil  

Livro “Exclusivo Moderna Compartilha Educação Infantil 3, 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.  

• 01 estojo contendo: 01 lápis preto, 01 borracha, 01 apontador, 01 estojo 

de lápis de cor, 01 estojo  de canetinhas, 01 tubo pequeno de cola (35g) 

e 01 tesoura sem ponta. Todos identificados. O  estojo com os materiais 

solicitados, ficam na mochila do (a) aluno(a) e vem diariamente para a  

escola.  

• 01 caderno grande (96 folhas), pautado, com margem. Identificado.  

• 50 folhas duras de desenho encadernadas. Identificado.  

• 01 pacote de folhas coloridas não acetinadas. Identificado.  

• 01 pasta com elástico para as tarefas. Identificada.  

• 01 avental. Identificado.  

• 01 sacola de TNT, medindo 25X40. Identificada.  

• 03 saquinhos plásticos, tamanho ofício. Identificados.  

• 01 tubo de cola, 90 g, para ficar na escola. Identificado.  

• 01 pincel de pintura chato, nº10. Identificado.  

• 02 caixas de massa de modelar Soft, com 12 unidades cada. Identificadas.   

• 01 caixa de massinha de modelar base cera.  

• 01 caixa de giz em gel. Identificada.  

• 01 caixa de cola colorida – 6 cores. Identificada.  

• 1 caixa com seis cores de tinta guache com pincel na ponta.  

• 01 caixa de tinta Tempera guache neon – 06 cores. Identificada.  

• 01 pacote de areia colorida e um pote retangular com tampa, com no 

máximo 10 cm de altura e  medindo no tamanho ofício, para 

acondicionar a mesma. Identificado.   

• 01 jogo didático. (Sugestão: lego, blocos lógicos, engenheiro, jogos de 

encaixe de tamanho  variados..., com selo do Inmetro), identificado  

• 1 caixa organizadora 18 L  

Observação: Lista de materiais que poderão ser pedidos durante o ano, de acordo 
com as atividades planejadas.  

 

∙ Material de sucata, tecido, talagarça, tela de pintura, botões, fitas, colas e 

canetas especiais, linhas, lãs,  agulhas, para realização de atividades artísticas 

específicas.   

• 01 tubo de cola glitter. Identificada.  

• 03 potinhos de lantejoulas, com cores variadas. Identificados.  
• 01 pacote de palito de picolé. Identificado.  
• 01 pacote de palitos de churrasco. Identificado. 
• 01 lixa fina. Identificada.  

• 01 saquinho contendo 10 balões coloridos. Identificado.  



 
• 01 revista (usada). Identificada  

• 01 pacote de argila artesanal. Identificada.  

• 01 tubo de bolha de sabão. Identificado.  

• 01 lupa pequena. Identificada.  

• 01 espelho 13x18. Identificado.  

• 01 foto da família 13x18. Identificada.  

• 01 rolinho para pintura. Identificado.  

• 01 escova de dentes para atividades artísticas. Identificada.  

• 01 esponja de cozinha. Identificada.  

• 01 pote de sorvete  

• 01 tela de pintura  

Para Língua Inglesa   

• 01 pasta com elástico para trabalhos. Identificada.   

• 01 caixa de massa de modelar com 12 cores.  

Material para higiene e uso pessoal, todos identificados.  

• 01 embalagem de lenço umedecido, 01 toalha de mão, 01 copo plástico, 01 

guardanapo de tecido para  o lanche e 01 garrafinha para água.  

Estes materiais ficam na mochila do(a) aluno(a) e vem diariamente para a escola.  

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  


