
  

 

 

  

RELAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS 

1 Bolsa de higiene pequena contendo: 

1 Creme dental (infantil); 

1 Escova de dentes com protetor nas cerdas; 

1 Escova para os cabelos (pequena); 

1 Toalha higiênica (pano de boca); 

1 Loção para bebê; 

1 Creme para pentear. 

Brinquedos para meninos: 1 tombeira, 1 carrinho pequeno de plástico, 1 Carrinho da Hot Wheels, 1 

Jogo de ferramentas, livro e brinquedo sonoro e bichinho emborrachado. 

Brinquedos para as meninas: 1 boneca, 1 balde com pá, 1 jogo de panelinha, livro e brinquedo sonoro e 

1 bichinho emborrachado. 

 

LISTA DE MATERIAIS 

MATERNAL – Educação Infantil 

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. 

 

MATERIAIS PARA ENTREGAR PARA A 

PROFESSORA: 

*1 Foto 3x4; 

*1 Foto 10x15 (postal); 

*1 Caixa de giz de cera; 

*1 Tubo de cola branca (90g); 

*1 Jogo de lápis de cor Faber Castell; 

*1 Caderno de capa dura brochurão (96 folhas); 

*1 Pincel grande para pinturas nº12; 

*1 Jogo de tintas especial para pintura a dedo com 

tampa de rosquear  ( 6 unidades), de preferência 

Acrilex: 

*1 Avental; 

*1 Pote grande de massinha de EVA; 

*3 Rolos de saco plástico (3litros); 

*1 Cola colorida (Acrilex). 

*1 Glíter em pó. 

MATERIAIS PARA ENTREGAR 

NO COLÉGIO: 

 

*700 Folhas sulfite (branca) tam. A4; 

*2 Pacotes de balões com 50 unidades nº9; 

*3 Folhas de papel dupla face; 

*4 Folhas de EVA (preto, branco, cinza, 

marrom, verde)  

*3 Folhas de papel cartão: 

*4 Envelopes branco grande; 

* 2 Rolos de fita adesiva scotch 3m 

(Necessariamente Scotch – não plástica); 

*2 Pacote de palito de picolé colorido; 

*2 Canetas esferográfica (1,0 e 2,0); 

*2 Crepom; 

*3 Folhas de EVA de brilho (vermelho, 

amarelo, prata ou laranja); 

*2 Cola Glíter. 

 

 
Obs.: Queridos pais, favor identificar 

com nome ( inclusive o uniforme) todos 

os pertences e seu(s) filho(s). 


