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Lista elaborada conforme preceitos da lei n° 12.886/2013
Quant.
Discriminação
1
Bloco de papel Canson para desenho A3 branco 180g 20 fls
3

Quant.
Discriminação
1
Metro de tecido colorido

2
1
1
1
5

Blocos de papel creative 5 cores A4 c/ 50fls 75g
Bloco de papel cartolina creative tam A4 120g 24 fls cores
fluorescentes
Pacotes de 100 folhas de papel sulfite colorido 75g
Folha de papel laminado
Folha de papel celofane
Folhas de papel 40 kg
Cartolinas colorset (azul clara, amarela, vermelha, verde clara,
rosa e preta)
Cartolinas guache (azul clara, amarela, vermelha, verde clara,
rosa e preta)
Folhas de papel crepom (cores vivas)
Folha de emborrachado (cor viva)
Folha de emborrachado com glitter
Folha grossa de isopor
Colas brancas (90g)

1

Cola de isopor (90g)

01

3

Tintas plásticas para artesanato 37ml (cores vivas e variadas

01

3

Tintas de tecido 37ml (cores vivas e variadas

01

3

Tintas guache de cores variadas de 250 ml cada

02

1
2
1
1
5
6
6

2

Metros de TNT

1

Peça de fita de cetim nº02 com 10m

1
1
50
1

Peça de velcro
Peça de feltro
Palitos de picolé
Pincel chato no 24

1

Novelo de lã grosso

1

Caixa de ecogizes de cera bicolor (12 cores)

1
1
2
4
01

Conjunto de lápis hidrocor jumbo triangular (12 cores)
Conjunto de lápis de cor jumbo triangular (12 cores)
Lápis grafites triangulares
Caixas de massa de modelar de amido (12cores)
Brinquedo resistente (carrinho, boneca, etc.)
Fantoche resistente
Jogo pedagógico respeitando a faixa etária e interesse da
criança (caso contenha peças, devem ser grandes)
Revista para pesquisa em sala (não recomendamos temáticas
de moda)
Gibis

Material de uso individual da criança:
Quant.
01
01
01
01
01

01
01

Quant.
Discriminação
Muda de farda com calcinha ou cueca extra
01
Saco plástico para roupa suja ou molhada
Toalha de banho
01
Garrafinha tipo squeeze para água – identificar com o nome da criança
Saboneteira com sabonete ou sabonete líquido
01
Camiseta branca tamanho “12 anos” (infantil) – identificar com o nome da
(de preferência do tipo da cabeça aos pés)
criança
Repelente
01
Escarcela plástica fina com elástico (para folhas tamanho A4) – identificar
com o nome da criança
Kit de escovação (creme + escova dental) –
01
Coleção “Vivenciando e Aprendendo” (livros didáticos a serem
identificar com o nome da criança
disponibilizados na própria escola, a partir de janeiro) – identificar com o
nome da criança
Estojo contendo: 1 conjunto de ecogizes de cera, 1 conjunto de lápis de cor jumbo triangular, 1 conjunto de lápis hidrocor jumbo, 1 lápis
grafite triangular, cola e tesoura – identificar com o nome da criança
Tela para pintura 27 X 35cm – identificar com o nome da criança (a mesma deverá ficar em casa até que a escola solicite o envio)

Discriminação

Observação 1: Os materiais solicitados são específicos para atender as necessidades da faixa etária.
Observação 2: Os materiais assinalados com asterisco (*) serão devolvidos no final do ano.
Observação 3: O estojo não precisa ser enviado para a Escola. O mesmo será utilizado para a realização das atividades enviadas para casa.

Informações Importantes






1ª Reunião de Pais e Educadores: 25/01 (sexta-feira) – turma da manhã, às 11:00h;
turma da tarde, às 17:00h.
A reunião acontecerá no dia e horário especificados acima, na unidade onde a criança estudará.
Entrega de Material: o material escolar (exceto o que é enviado diariamente na bolsa do aluno) deve ser entregue na
unidade onde a criança estudará, devidamente personalizado, até o dia 25/01 (sexta-feira).
O aplicativo “Agenda Colégio Evolução” deve ser baixado pela família, que receberá posteriormente (via e-mail) os
logins e senhas de acesso.
Taxa Clube da Leitura: R$ 49,00 (pasta personalizada, material e livro para didático.
Início das Aulas: 30/01.
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