
  

 

 

  

 

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 

J 1– Educação Infantil 

MATERIAIS PARA ENTREGAR PARA A 

PROFESSORA: 

*1 Caixa de giz de cera (pequeno); 

*1 Foto 3x4; 

*1 Foto 10x15 (postal); 

*2 Tubos de cola branca (90g) Acrilex; 

*1 Lápis preto; 

*1 Borracha; 

*1 Jogo de lápis de cor grande; 

*1 Tesoura sem ponta (com nome gravado); 

*1 Pincel grande para pintura nº12; 

*1 Jogo de tintas especial para pintura a dedo com 

tampa de rosquear (6 unidades), de preferência 

Acrilex; 

*1 Avental; 

*1 Caderno espiral (96 folhas); 

*1 Pote grande de massinha Acrilex Soft (500g); 

*1 pasta grampo trilho para Espanhol; 

*1 Jogo de cola colorida. 

 

MATERIAIS PARA ENTREGAR 

NO COLÉGIO: 

 

*2 m TNT (preto); 

*700 Folhas de sulfite (branca) tam A4; 

*2 Envelopes de carta; 

*2 folhas de papel cartão; 

*1 Folhas de papel dupla face; 

*4 Folhas de EVA (emborrachado) nas cores: 

vermelho, marrom, rosa ou branco; 

*2 Pacote de palito de picolé (colorido); 

*2 Pacotes de balão nº9; 

*1 Rolo de saco plástico de 3 litros; 

*4 EVA de brilho ( vermelho, amarelo, prata ou 

branco); 

*1 EVA estampado; 

*2 Fitas adesivas 3m Scotch marrom 

(Necessariamente Scotch – não plástica); 

*2 Marcador permanente preto ( nº 1, nº2); 

*2 Cola glíter; 

*2 Glíter em pó. 

 

RELAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS 

1 Bolsa de higiene pequena; 

1 Creme dental (infantil); 

1 Escova de dentes com protetor nas cerdas; 

1 Escova para os cabelos (pequena); 

1 Toalha higiênica; 

Obs: Queridos pais, favor identificar com nome 

(inclusive o uniforme) todos os pertences de seu(s) 

filho(s) para evitar eventuais perdas ou trocas. 

Brinquedos: 

Meninas: 1 jogo/ou kit escova (kit beleza) 1 

boneca, 1 baldinho de areia, 1 jogo de cafezinho 

ou panelinha, 1 livro de histórias. 

Meninos: 1 caminhão, 1 baldinho, 2 carrinhos 

da Hot Wheels, 1 livro de histórias e 1 kit de 

animal de plástico. 

 

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER 

PROVIDENCIADOS PARA AS AULAS DE 

NATAÇÃO: 

Meninos: 01 sunga ou bermuda de banho 

Evolução, 01 touca, 01 boia de braço e 01 mochila 

para guardar seus pertences. 

Meninas: 01 maiô Evolução, 01 touca, 01 boia de 

braço e 01 mochila para guardar seus pertences. 


