
 

 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL  
Importante: solicitamos identificação em todos os materiais, com o nome completo e a turma do(a) estudante.  

• 01 pasta portfólio cristal, tamanho A3 (com 40 sacos); 

• 03 revistas coloridas para recortar (devidamente revisadas quanto às imagens adequadas à faixa 

etária); 

• 01 tesoura sem ponta (observar a lâmina para destro ou canhoto);  

• 01 camiseta de manga curta, tamanho adulto (pode ser usada), para atividades com pintura; 

• 01 mochila, contendo, diariamente: uma muda de uniforme completo, incluindo roupa de baixo 

e meias, 01 guardanapo de tecido (para o lanche), lenços umedecidos e agenda estudantil 

(fornecida pelo Colégio). 

 

MATERIAIS DIVERSOS 
Importante: entregar, em uma sacola identificada com nome completo e turma do(a) estudante, para o(a) 
professor(a) da turma, no dia do diálogo com o(a) professor(a).  

 

• 05 lápis, 02 borrachas macias e 01 apontador com depósito; 

• 02 colas (bastão); 

• 03 tubos grandes de cola branca líquida de 90g; 

• 01 caixa de cola colorida com 06 unidades; 

• 02 caixas de massa de modelar tipo soft (12 unidades em cada); 

• 01 caixa de massa de modelar neon; 

• 01 estojo de canetas hidrográficas (12 cores): um com ponta grossa e um com ponta fina; 

• 01 caixa de lápis de cor (longo); 

• 01 caixa de lápis aquarelável;  

• 01 caixas de giz de cera (curto e grosso); 

• 02 pacotes de folhas coloridas (tamanho A4), tipo Color-Set; 

• 01 pote grande de tinta têmpera; 

• 01 pote grande de tinta têmpera neon; 

• 01 pote grande de tinta óleo; 

• 02 canetas pretas de retroprojetor; 

• 01 esponja; 

• 03 pincéis tamanhos diferentes (grosso e fino); 

• 01 novelo de lã de tapeçaria; 

• 01 rolo de fita crepe parda grossa; 

• 02 lixas para madeira (fina, média ou grossa); 

• 50 folhas de desenho, tamanho A3; 

• 10 botões coloridos grandes; 

• 01 pacote de pratos de papelão (modelo a escolher); 

• 100 folhas tamanho A4, gramatura 180g; 

• 02 telas para pintura (modelo a escolher); 

• 01 bastidor; 

• 01 fantoche; 



 

• 01 pacote de prendedor de plástico colorido; 

• 01 pacote de lantejoulas tamanho grande; 

• 01 caneta para desenho em vidro; 

• 05 folhas A3 de acetato transparente; 

• 01 folha A3 de acetato laminada; 

• 100 folhas tamanho A4 gramatura 180g; 

• 01 bloco de folhas coloridas A3; 

• 01 pote de tinta nanquim; 

• 01 pacote de argila branca; 

• 01 folha de papel crepom; 

• 01 cesto organizador de madeira, vime ou palha; 

• 02 canetas para tecido; 

• 10 pedaços de retalhos de madeira lixados; 

• 01 caixa de giz pastel oleoso; 

• 01 pacote de areia colorida; 

• 03 sacos plásticos tamanho ofício; 

• 08 folhas tamanho A3, gramatura 300; 

• 01 pote de cola glitter; 

• 01 conjunto de giz de cera tons de pele; 

• 01 pacote de pedras coloridas roladas; 

• 2m de corda tamanho médio, para aula de Música; 

• 1m de tecido cru. 

Estudantes com inicial do nome A ao J Estudantes com inicial de nome K ao Z 

• 01 pacote de palito de picolé colorido; 

• 01 rolo de fita dupla face; 

• 01 folhas de papel micro ondulado; 

• 02 lápis grafite nº 3B; 

• 01 folhas de papel manteiga; 

• 01 rolo de pintura; 

• 01 lanterna; 

• 01 lupa; 

• 01 pinça grande. 
 

• 01 rolo de fita larga adesiva e transparente; 

• 01 caixa de carvão vegetal; 

• 01 conjunto de canetas coloridas e 
permanentes para retroprojetor, nas cores: 
azul, rosa, vermelho, verde e amarelo; 

• 04m de tule colorido; 

• 01 caixa de cotonete; 

• 01 prancheta; 

• 01 rolo de barbante rústico. 

 
As obras literárias da Educação Infantil serão disponibilizadas na 1º reunião de pais de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSERVAÇÕES: 

• Feira de Materiais e Serviços: para as famílias que tiverem interesse, nos dias 12 e 

13 de fevereiro, das 7h30 às 18h, o Colégio oferecerá um espaço para fornecedores 

e parceiros, nos segmentos: editora, papelarias, Turno Integral, Atividades 

Extraclasse e Modalidades Esportivas, Achieve Languages e Way American School; 

• A agenda escolar (fornecida pelo colégio no início do ano letivo) é de uso diário, 

devendo sempre ser portada pelo(a) estudante; 

• O uso do uniforme completo é obrigatório, devendo ter suas peças identificadas 

com o nome completo do(a) estudante; 

• Para a prática de Educação Física, é necessário o uso do uniforme e tênis; 

• O Guia Escolar 2020 estará disponível no site do colégio (maristaipanema.org.br) 

até o dia 21/12. 

 

 

DATAS IMPORTANTES PARA 2020 
 

• A partir de 11/2 – Entrega do selo de acesso ao estacionamento 2020; 

• Dias 12 e 13/2 – Período de diálogo com pais e estudantes da turma N3A 

(conforme agendamento); 

• Dias 18 e 19/2 – Período de diálogo com pais e estudantes da turma N3B 

(conforme agendamento); 

• Período de adaptação, com estudantes e famílias: dia 17/2 

GRUPO 1: das 13h20 às 15h  

GRUPO 2: das 16h às 17h40 

• Período de adaptação, apenas com estudantes: dia 18/2 

GRUPO 1: das 13h20 às 15h  

GRUPO 2: das 16h às 17h40 

• Dia 17/2 – Início das atividades do Turno Integral (Educação Infantil e 1º ano EF), a 

partir das 7h15. 

• Dia 19/2 – Horário reduzido para todos os estudantes da Educação Infantil. Das 

13h20 às 16h. 

• Dia 27/2 – Início do horário normal de aula para a Educação Infantil. Das 13h20 às 

17h40. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontros com pais 

12/2 – Reunião de pais de estudantes da turma N3A  

Local: Sala de aula 

Horário: 18h30  

 

19/2 – Reunião de pais de estudantes da turma N3B 

Local: Sala de aula 

Horário: 18h30 

O Colégio fará contato telefônico para o agendamento. 

Diálogo com o (a) professor (a):   Dia   ____ / ____ / ____, às   ________ horas, com a 
participação do (a) estudante.  

 

Período de adaptação, com estudantes e famílias, dia 17/2:  

(     )  GRUPO 1: das 13h20 às 15h         

(     )  GRUPO 2: das 16h às 17h40 


