
MATERIAIS QUE DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS PARA AS AULAS DE NATAÇÃO; 

 
MENINOS: 01 sunga ou bermuda de banho Evolução, 01 touca Evolução, 01 boia de braço e 01 mochila para 

guardar seus pertences. 

MENINAS: 01 maiô Evolução, 01 touca Evolução, 01 boia de braço e 01 mochila para guardar seus pertences. 

DIRETRIZES PARA O ANO DE 2021: 

Dia 08 e 09/02/2021 – Entrega dos materiais no Colégio Evolução. Início 

das aulas no dia 17/02/2021. 

OBS: TEREMOS TODOS OS MATERIAIS ESCOLARES DESTA LISTA DISPONÍVEIS NA EVOBOOKS, COM 

VALORES ESPECIAIS. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LISTA DE MATERIAIS 

1ºANO ENSINO FUNDAMENTAL 

Obs: Queridos pais, favor identificar com nome 

(inclusive o uniforme) todos os pertences de 

seu(s) filho(s) para evitar eventuais perdas ou 

trocas. 

MATERIAS PARA ENTREGAR A PROFESSORA: 

• 1 foto 3x4; 

• 1 foto 10x15; 

• 2 pastas grampo trilho de plástico com etiqueta e 

nome; 

• 1 jogo de tinta guache especial para pintura (6 

unidades); 

• 1 pincel grande com cerdas finas n° 14; 

• 2 cadernos 96 folhas (capa dura); 

• 1 caderno de desenho 96 folhas (capa dura); 

• 1 pote de massinha de modelar; 

• 1 tubo de cola branca; 

• 1 cola bastão (identificada com o nome do aluno). 

BRINQUEDOS QUE FICARÃO NA ESCOLA: 

Meninas:1 boneca e 1 brinquedo educativo; 

Meninos: 2 carrinhos da Hot Wheels e 1 brinquedo 

educativo. Identificá-los com o nome do aluno para ser 

devolvido no final do ano. 

MATERIAIS PARA HIGIENE 

1 bolsa de higiene (pequena, tipo penal escolar); 

1 escova de dente com protetor nas cerdas; 

1 escova de cabelo; 

1 creme dental. 

MATERIAIS PARA ENTREGAR NO COLÉGIO. 

• 700 Folhas sulfite (branca) tam A4 

(qualquer marca, mas deverá ser deste 

tamanho); 

• 4 Folhas EVA (branco, preto, azul ou 

rosa); 

• 3 envelopes de carta; 

• 2 Envelopes brancos (Tamanho ofício); 

• 3 Cartolinas brancas; 

• 100 folhas de sulfite colorida; 

• 2 Fitas adesivas 3m Scotch marrom 

(Necessariamente Scotch – Não plástica); 

• 3 folhas de EVA de Brilho (vermelho, 

amarelo, branco ou preto); 

• 1 folha de EVA estampado; 

• 2 pacotes de palitos de picolé; 

MATERIAIS QUE DEVEM SER TRAZIDOS 

DIARIAMENTE NA PASTA: 

• 1 tesoura sem ponta (com nome gravado); 

• 2 Lápis para escrever; 

• 1 Borracha; 

• 1 apontador; 

• 1 caixa de lápis de cor (12 unidades); 

• 1 tubo de cola branca (90g); 

• 1 penal; 

• 1 cola bastão. 


