
EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 2 
LISTA DE MATERIAL E INFORMAÇÕES – ANO 2022 

     OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
1. Os materiais e as sacolas com os materiais deverão estar identificados com o nome completo

do estudante. É indispensável!
2. Os materiais listados abaixo deverão ser entregues IMPRETERIVELMENTE no dia 16 de

fevereiro de 2022, das 7h30min às 11h30min, no Acesso 3.
3. No dia 17 de fevereiro, ocorrerá uma reunião com os pais da Educação Infantil do N2, às

14h30min. Essa reunião será online; posteriormente será enviado o link da reunião para o e-mail
do responsável.

4. Favor enviar a foto do estudante (consta na lista), no primeiro dia de aula, para a
professora.

5. As marcas solicitadas devem-se à qualidade do produto; porém, trata-se de sugestão, e não de
obrigatoriedade.

6. O material de uso diário deve ser reposto conforme for terminando.
7. Pedimos especial atenção à mochila do estudante, buscando adquirir modelos simples e leves,

em que caibam os livros didáticos, contribuindo, assim, para a diminuição do peso a ser
transportado todos os dias.

8. Os livros de literatura que serão trabalhados ao longo do ano no Projeto de Literatura serão
solicitados por ocasião da Feira do Livro.

9. Por ocasião de aulas práticas, serão solicitados alguns materiais ao longo do ano.
10. Os livros didáticos devem estar identificados com o nome completo do estudante bem como os

livros de apoio.
11. Os materiais para uso em sala de aula ficarão disponíveis no colégio para que a professora

possa repor os materiais de uso diário do estudante.

     MATERIAL ESCOLAR 
 PARA USO DIÁRIO (DEVE SER TRAZIDO NA MOCHILA) 
*Todos itens devem estar identificados com o nome completo do estudante.

• 01 guardanapo de pano para o lanche

• 01 garrafa para água simples

• 01 muda de roupa completa (inclusive meias e calçado)

• 01 pacote de lenços umedecidos

• 01 estojo

• 01 pacote de lenço de papel

 MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL DIÁRIO (DEVE SER ORGANIZADO NO ESTOJO) 
*Todos itens devem estar identificados com o nome completo do estudante.

• 01 estojo

• 01 apontador com reservatório

• 1 lápis de escrever

• 1 conjunto canetas hidrográficas

• 01 cola bastão

• 1 caixa giz de cera

• 01 tesoura sem ponta

 PARA USO EM SALA DE AULA 

• 01 adereço ou fantasia (ex. chapéu, plumas, óculos, tiara ...)

• 01 brinquedo (será solicitado conforme cronograma, não é preciso entregar junto do
material da lista).



• 01 Jogo pedagógico reforçado adequado para a faixa etária

• 02 colas em bastão 40g (marcas sugeridas: Tenaz, Acrilex)

• 01 cola líquida 110g (marcas sugeridas: Tenaz, Acrilex)

• 01 borracha branca simples e pequena

• 05 botões de roupa coloridos tamanho de tampa de garrafa (cores vibrantes)

• 01 bloco colorido criativo120g A4 (marca sugerida: Canson)

• 02 caixas de giz de cera curto/bastão 110g (marca sugerida: Acrilex)

• 02 caixas de lápis de cor grandes 12 cores (marcas sugeridas: Acrilex, Faber Castell)

• 01 caixa de têmpera guache neon com 06 cores (marca sugerida: Acrilex)

• 01 canetas de retroprojetor ponta média (cores variadas)

• 04 caixas de massa de modelar com 12 cores (marca sugerida: Acrilex SOFT)

• 02 conjuntos de canetas hidrográficas grossa com 12 cores (marcas sugeridas:
Compactor, Pilot)

• 05 envelopes coloridos (tamanho 114x162mm)

• 05 envelopes pardos ou brancos (tamanho240 x 340mm)

• 01 fita adesiva colorida (cores livres)

• 01 rolo de fita larga transparente 48mm x 50m (marcas sugeridas: 3M; Adelbras)

• 01 pacotes de bandeja de papelão redonda, com 10 unidades por pacote (nº 4 ou 24cm
de diâmetro); na cor parda ou branca.

• 02 folhas de papel seda (qualquer cor)

• 02 folhas de papel celofane (cores variadas)

• 01 folhas de papel celofane nacarado

• 01 pacote de folhas ofício brancas A4 210mm x 297mm 75g/m2 (marca sugerida:
Chamex)

• 01 pacote de folhas ofício coloridas A4 210mm x 297mm 75g/m2 (marca sugerida:
Chamex)

• 10 folhas de papel sulfite 120g (desenho) tamanho A3 (obs: favor não enrolar as folhas)

• 02 fotografias (3x4) atuais da criança

• 02 lápis de escrever nº 2 Jumbo

• 10 balões coloridos nº09

• 02 prendedores de madeira médios

• 01 pasta plástica fina com aba e elástico (para folhas tamanho A4)- ESTE ITEM
IDENTIFICAR COM O NOME DO ESTUDANTE.

• 01 pincel chato de pintura nº14

• 02 placas de EVA glitter (cores diferentes)

• 01 peça de fita mimosa fina

• 01 peça de fita mimosa larga

• 02 folhas de lixa (1 fina e 1 média) Material que será usado pelo professor de Arte.

• 01 tesoura escolar com ponta arredondada; observando modelo para destro/canhoto
(marca sugerida: Tramontina) - ESTE ITEM IDENTIFICAR COM O NOME DO
ESTUDANTE.

• 1 pacote de lantejoulas grandes 3g

• 01 caixa organizadora (tamanho de uma caixa de sapato:  33cm de comprimento,
19cm de largura, 12cm de altura)

• 02 rolos de papel crepom – cores diferentes
• 03 sacos plásticos grosso sem furos – tamanho ofício

RELAÇÃO DE LIVROS – 2022 
Lembramos da necessidade de os estudantes terem os livros já no início do ano, pois são 

instrumentos essenciais para sua aprendizagem.  
Para que os livros estejam disponíveis no Colégio na primeira semana de aula, é fundamental 

efetuar a compra até o dia 14/02/2022, em função da logística de entrega.   



LIVROS ADOTADOS DA EDITORA MODERNA 

         A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, com condições especiais 

de parcelamento, conforme informações no link a seguir: https://www.modernacompartilha.com.br/ 
Depois de acessar, basta clicar na seção COMPRE AQUI no menu superior. CADASTRE-SE OU FAÇA 

O LOGIN. Caso você já tenha comprado conosco anteriormente, basta iniciar a sessão inserindo seus dados de 
login e senha. Se não tiver cadastro conosco, cadastre-se inserindo todos os dados solicitados do responsável 
pelo aluno (CPF cadastrado na matrícula do seu filho na escola e e-mail pessoal válido) 

➢ Formas de Pagamento:

• Para a sua conveniência, será possível utilizar até dois cartões de crédito para o pagamento.

• Compras efetuadas até 31/01/2022 - 10x sem juros.

• Compras efetuadas até 14/02/2022 – 9x sem juros.

➢ No Colégio, no período de 16 a 21 de fevereiro, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal até

14/02/2022, mediante apresentação do comprovante de pagamento.

➢ Após 22/02/2022, os livros poderão ser adquiridos somente via Portal e enviados para residência do

aluno, mediante pagamento de frete.

Projeto Presente Matemática 2 - Projeto Presente Educação Infantil -  

2ª Edição. Editora Moderna, 2020. 

Projeto Presente Ciências Humanas e Naturais 2 – Projeto Presente Educação 

Infantil – 2ª Edição. Editora Moderna, 2019. 

https://www.modernacompartilha.com.br/
http://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A8254E5DAFF0154E8A9DB3D59F2
http://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A8254E5DAFF0154E8A9DB3D59F2

