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EDUCAÇÃO INFANTIL ❖ MATERNAL 2 
 
 

Este material deverá ser enviado no primeiro dia de aula, devidamente identificado com nome e turma do(a) aluno(a). 
Para sua maior comodidade, a aquisição do material didático da Editora Moderna poderá ser feita através do link 
www.modernacompartilha.com.br/compreaqui . As vendas estarão disponíveis a partir do dia 10/01/2022. Após a compra, será enviado um 
voucher para recebimento do material na primeira semana de aula diretamente no colégio. Veja o passo-a-passo de como realizar a compra 
através do link https://drive.google.com/file/d/1EXVRTSfQwNItgOg2MP0PoKcsc2_ZpXKA/view?usp=sharing  

 

MATERIAIS QUE FICARÃO NA ESCOLA: 

• Livros – Sistema de Ensino Positivo e Livro da Edify (Para este grupo, o livro didático está incluso no valor da anuidade. 
As informações sobre o recebimento do material serão fornecidas na primeira semana de aula pela Coordenação do 
Segmento); 

• 1 caderno de desenho horizontal brochura, tamanho ofício 40 fls. (será usado para o projeto Ciranda da Leitura); 

• 1 pasta plástica com elástico, de espessura 4cm, na cor vermelha, com alça, tamanho A4; 

• 1 avental plástico para pintura (qualquer modelo e cor); 

• 1 tela para pintura (tamanho: 30x30cm); 

• 1 tesoura sem ponta. 
 

MATERIAIS QUE FICARÃO NA MOCHILA: 
• 1 agenda escolar (formato 14x20); 

• 1 garrafinha plástica (tipo squeeze); 

• Kit higiene bucal – contendo: 1 toalha de mão, 1 escova de dentes com protetor plástico e 1 creme dental; 

• 1 caixa de lenço de papel pequena; 

• Merendeira com: guardanapo de pano e lanche (recomendamos prioridade para alimentos saudáveis). O lanche deve vir 
armazenado em saco tipo Ziplock, para higienização e refrigeração. 

 

• Ciranda da Leitura: 
Na primeira semana de aula, será enviado para casa uma relação com três sugestões de títulos de livros da literatura infantil, 
para serem adquiridos, com o objetivo de rodízio entre os alunos. 

 

O valor deste material não está incluso na anuidade escolar. Contamos com a liberalidade e cooperação dos nossos pais. Todos 

os materiais listados são para uso exclusivamente pedagógico. Os itens abaixo deverão ser entregues no primeiro dia de aula 
(fev/ 2022) na Coordenação do 1º Segmento. Qualquer dúvida deve ser encaminhada à Coordenação. 

 

• 1 brinquedo (adequado à faixa etária – ex: carrinho, boneca, 
panelinhas, avião etc...) 

• 1 jogo pedagógico em madeira (adequado à faixa etária) 

• 1 caixa de giz de cera com 12 cores 

• 1 cola colorida de 250gr (azul) 

• 1 cola de 250gr (branca) 

• 1 pacote de palito de picolé 

• 1 pincel batedor 

• 1 pincel rolinho (pequeno) 

• 1 pincel trincha 

• 2 pacotes de papel picado (marrom) 

• 2 potes de massinha de modelar com base de amido de milho 
500gr (rosa e azul – um de cada) 

• 1 resma de papel A3 

• 3 folhas de papel 40kg (branco) 

• 3 folhas de papel 40kg (azul) 

• 2 pacotes de color set cards 

• 1 pacote de papel A4 colorido com 100fls. (azul) 

• 2 tintas de tecido 37ml (amarela e azul – um de cada) 

• 2 fls. de cartolina laminada (azul) 

• 2 fls. de cartolina dupla face (azul) 

• 2 guaches 250g (azul e verde – um de cada) 

• 4 fls. de emborrachado EVA com folha aberta (rosa e marrom – 
dois de papel cartão (amarelo); 

• 2 fls. de lixa d’agua grossa (preta); 

• 1 rolo de fita crepe (24mmx50); 

• 1 rolo de fita transparente (48x100). 
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  UNIFORME  
• Uso diário: 

✓ blusa branca e bermuda com a logo do Colégio; 

✓ short saia ou calça vermelha com a logo do Colégio; 

✓ casacos do uniforme, aberto ou fechado, com a logo do Colégio; 

✓ tênis (sem rodinhas) ou sandália presa no pé com solado emborrachado 
✓ 1 conjunto de uniforme sobressalente: short, blusa e calcinha ou cueca*; 
✓ 1 saco plástico para roupa suja; 
* Caso o aluno use fralda, solicitamos substituir este item por: 1 conjunto de uniforme, 3 fraldas descartáveis, lenço 
umedecido e pomada antiassaduras. 

• Aulas de Educação Motora na piscina (unidade Tijuca): 

✓ Sunga ou maiô nas cores vermelha ou preta e roupão atoalhado; chinelo e touca de piscina. Todo uniforme deverá 

estar identificado com o nome do(a) aluno(a). 

Observações: As atividades aquáticas para Educação Infantil acontecerão no 3º trimestre. 
 

  PARCERIAS  
 

 

Loja de Uniformes – Mar e Sais Confecções: Rua Carlos de Vasconcelos, 155 sala 204 – Tijuca. 
Telefones: (21) 3234-6397 e (21) 98578-0627 - Whatsapp 
Benefício: Pedidos podem ser feitos por telefone e entregas em domicílio. 

 

 

Loja de Uniformes – Assad Escolar: Rua Conde de Bonfim, nº 786 – Tijuca. 
Telefones: (21) 3238-2354 
Benefício: parcelamento em até 3x sem juros no cartão de crédito Pagamento em dinheiro tem 
desconto de 6%. 

 
  ESTEJA ATENTO!  

 

REUNIÃO METODOLÓGICA 
Dia 04/02, às 8h para as turmas da manhã.  
Dia 04/02, às 16h para as turmas da tarde. 

As reuniões acontecerão através do Google Meet, o link 
seguirá através do e-mail do responsável. 

 

INÍCIO DAS AULAS 
07/02, segunda-feira, para os alunos novos. 

08/02, terça-feira, para todos os alunos. 
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