
 
 

 

 

 

Rua: Ovídio Mendonça, 130 – Miramar                                                                                                                            Fone/Fax: (83)3244-7711 
CEP 58.043-210 – João Pessoa/PB                                                                                               e-mail: evolucao@colegioevolucaopb.com.br 
www.colegioevolucaopb.com.br 
Resoluções CEE 240 e 292/07 

Educação Infantil | Material Escolar | 2019 | Infantil IV 
Lista elaborada conforme preceitos da lei n° 12.886/2013  

 

Quant. Discriminação Quant. Discriminação 

04 
Cartolinas guache, sendo uma de cada cor (preta, azul, 
vermelha e verde) 

50 Palitos de picolé 

05 Cartolinas brancas 02  Metros de tecido colorido 

05 Cartolinas colorset (3 pretas e 2 marrons) 02 Caixas de colas coloridas com 06 unidades cada 

01 
Bloco de papel cartolina creative tam A4 120g 24 fls 
cores fluorescentes 

05 Colas brancas (90grs) 

01 
Pacote de 100 folhas de papel sulfite colorido 75g 

 
01 Cola de isopor 

03 Blocos de papel creative 5 cores A4 c/ 50fls 75g 01 Tubo de cola glitter 

20 Folhas de papel 40kg – tamanho A3 02 Pinceis (nº 12 e nº 24) 

02 Folhas de emborrachado (cores vivas) 01 Caixa de ecogizes de cera bicolor (12cores) 

01  Folha de emborrachado com glitter 01  Rolinho de espuma pra pintura  

02 Folhas de papel crepom  05 Lápis grafites (comum) triangulares 

01 Folha de papel micro-ondulado colorido 01 Caixa de lápis de cor triangular (12 cores) 

01 Folha grossa de isopor 01 Conjunto de hidrocor grosso (12 cores) 

03 Tintas guache cores variadas de 250 ml cada 02 
Revistas (Globo Rural, Casa Claudia, Terra, etc.) para pesquisa 
em sala. 

02 Tubos de tinta relevo 01 
Jogo educativo (quebra-cabeça, memória, dominó, etc., 
incluindo conteúdo de linguagem, matemática ou natureza e 
sociedade) 

04 Tintas plásticas de 37ml cores variadas 01 Fantoche resistente 

05 Lixas para desenho 02 Gibis  

03 Caixas de massa de modelar de amido (12 cores) 01 Balde de praia para uso coletivo nos tanques de areia 

05 Tampinhas de garrafa pet 01 
Brinquedo (carrinho, boneco, etc.) para uso coletivo no 
colégio 

 
 
 

Material individual 
 

Quant. Discriminação Quant. Discriminação 

01 
Garrafinha para água tipo squeeze personalizada com o nome 
da criança (enviar diariamente) – identificar com o nome da 
criança 

02 
Pastas plásticas classificadoras (para folhas 
tamanho ofício) – identificar com o nome da 
criança 

01 
Camiseta branca tamanho “P” adulto – identificar com o nome 
da criança 

01 
Caderno grande, capa dura, brochura – 48 folhas 
– identificar com o nome da criança 

01 
Tela para pintura (tamanho 20x30cm) – identificar com o nome 
da criança 

01 
Tesoura sem ponta (gravar o nome da criança) 
para atividades em sala. 

01 

Bolsa Escolar (com rodinha) de livre escolha + 01 estojo escolar (contendo: 1 caixa de lápis com 12 cores, 1 apontador, 2 lápis grafite, 1 
borracha, 1 cola branca 45 ml, 1 tesoura sem ponta – para uso em casa - e 1 conjunto de hidrocor fino com 12 cores) + 01 muda 

completa de farda + 01 estojo de higiene (identificar com o nome da criança) contendo: 01 escova de dente, 01 creme dental e 01 
toalha de mão. 

 Livros didáticos (a lista será disponibilizada na Escola a partir de janeiro) ) – identificar com o nome da criança 

 
 

Observação 1:  Os materiais solicitados são específicos para atender as necessidades da faixa etária.  

Observação 2: O estojo só  precisa ser enviado para a Escola diariamente a partir do 2° semestre letivo. Durante o 1° semestre, o 
mesmo será utilizado para a realização das atividades enviadas para casa. 

 

 

Informações Importantes 

 

 1ª Reunião de Pais e Educadores: 22/01 (terça-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: 28/01. 


