
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – N1 
 

MATERIAIS DE USO PESSOAL 
Devem ser identificados com o nome do estudante e permanecer na mochila 

• 1 mochila com tamanho adequado, que deverá conter sempre uma muda de roupa completa, com nome em 

todas as peças e lancheira 

• Agenda Escolar (será entregue pelo próprio Colégio no 1º dia de aula) 

• 1 lancheira com: guardanapo americano/toalha individual, talheres e copo 

• 1 toalha de rosto com nome para atividades de Educação Física (permanecerá na mochila e será utilizado 

quando necessário) 

• 1 boné (permanecerá na mochila e será utilizado durante as atividades ao ar livre) 

• 1 garrafa tipo squeeze para água 

MATERIAIS DE SALA 
Trazer na mochila no primeiro dia de aula 

• 1 tesoura de ponta redonda 

• 1 pasta catálogo tamanho A4 (30 plásticos) 

• 1 foto 3x4 do(a) estudante e 1 foto da família 10x15 (fotos atuais) 

• 2 telas para pintura (50x50) 

• Materiais para contagem (tampinhas, pedrinhas, conchinhas, sementes grandes etc.) 

• 20 botões de cores, tamanhos e formas diversas 

• 1 camiseta manga longa, com punho, para pintura de cor branca (tamanho P adulto, com nome) 

• 1 fantasia (exceto itens como armas, espadas, flexas e outros que possam oferecer risco à segurança das 

crianças) 

• 1 brinquedo (boneca de pano, carrinho de boneca, minicarrinho de supermercado, carrinho, bichinhos da 

fazenda, dinossauros, fantoches etc.) 

• 1 livro de história infantil (poesias, conto de fadas, prosas etc. com faixa etária adequada) 

MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO 
Entrega dos materiais 17 de janeiro, das 7h às 12h no Colégio 

• 1 bloco de folhas A3, com 20 unidades de 150g – cor branco 

• 1 bloco criativo de folhas A3, 8 cores, com 32 unidades de 120g - colorido 

• 10 unidades de folhas color set, 120g, tamanho 48x66 - cor preto 

• 1 pacote de folhas sulfites A4, com 100 unidades de 75g – cor branco 

• 3 folhas de celofane transparente 

• 1 pacote de papel machê 

• 2 folhas de acetato transparente 

• 2 envelopes grandes na cor branca 

• 2 canetas de tecido na cor preta 

• 2 canetas giz líquido para desenho em vidro (1 grossa e 1 fina) 

• 2 canetas de tinta permanente ponta média (preta) 



 

 

• 12 canetas hidrográficas jumbo ponta grossa 

• 1 caixa com 12 lápis de cor jumbo 

• 1 caixa de giz pastel 

• 1 caixa de giz de cera 15 cores grosso 

• 2 frascos de cola glitter  

• 1 pote de tinta PVA - 100ml (branco ou preto) 

• 1 pote de tinta para tecido de 37ml 

• 1 caixa de têmpera guache com efeito neon 

• 2 potes de tinta têmpera guache com medidor (250 ml) – cor preto ou branco 

• 4 potes de massa de modelar 150g (cores diferentes) 

• 1 rolo de espuma pequeno para pintura 

• 1 pincel batedor de espuma (tamanho 6 ou 12) 

• 1 pincel para pintura 

• 1 rolo de fita de cetim (cor vibrante) 

• 1 rolo de fita mimosa (cor vibrante) 

• 1 pacote de lenço umedecido 

• 2 pacotes de palito de picolé (cor natural) 

• 2 lixas para desenho – nº 230 

• 1 pacote de areia colorida 

• 2 pacotes de argila 

• 1 conjunto de prendedores de madeira – 12 unidades 

• 1m de tecido de cru 

• 1 revista para pesquisa e recorte 

ENTREGA DOS MATERIAIS ESCOLARES 
• A entrega dos materiais escolares do N1 (matutino e vespertino) acontecerá no Colégio Marista Santo 

Antônio, no dia 17 de janeiro, das 7h às 12h, no Átrio Central do Colégio. 

• Certificar-se de que todo o material está incluso para agilizar a checagem do material no momento da entrega. 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
• Alguns materiais específicos poderão ser solicitados, com pelo menos uma semana de antecedência ao longo 

do ano letivo, com a finalidade de desenvolvimento de projetos pedagógicos.  

• No 1º dia de aula, o Colégio fará a entrega da Agenda Escolar, sendo seu uso diário e obrigatório. 

UNIFORME ESCOLAR 
• O uniforme completo é de uso obrigatório e diário, inclusive nas atividades desportivas e complementares. 

• O casaco deve ser do Uniforme do Colégio, sendo proibido o uso de outras cores/marcas. 

• O uso do tênis é obrigatório e faz parte do uniforme escolar, ressaltando-se que seu uso protege de 

eventuais situações e amplia as possibilidades de movimento em atividades pedagógicas. 

 

 



 

 

• O uniforme escolar pode ser adquirido na seguinte malharia: 

NOME: Uniformes 1000 Cores 

ENDEREÇO: Avenida das Itaúbas, n. 3.669, Centro, Sinop – MT 

TELEFONE: (66) 3531-6925 / (66) 99969-0260 

SITE: www.finowork.com.br 

REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS 

• A Reunião de Pais do N1 - turno vespertino acontecerá no dia 28/1, das 17h às 18h30.  

• A Reunião de Pais do N1 - turno matutino acontecerá no dia 29/1, das 9h às 10h30.  

• A Lista de Turmas será divulgada na Reunião de Pais. 

INÍCIO DAS AULAS 
31 de janeiro de 2022. 

 

http://www.finowork.com.br/

