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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
 

Lista elaborada conforme preceitos da lei n° 12.886/2013 
 

Material de uso coletivo 
 

Quant. Discriminação Quant. Discriminação 

1 Blocos  de papel Canson para desenho A3 branco 180g 20 fls 2 Folhas de emborrachado simples 

1 Blocos  de papel Canson para desenho A4 branco 180g 20 fls 2 Folhas de cartolina laminada (prata e dourada) 

1 Blocos de papel creative 5 cores A4 c/ 50fls 75g 2 Folhas de papel seda 

1 Caixa de massa de modelar de amido (12 cores) 1 Peça de 10m de fita de cetim n°3 (cor viva) 

1 Caixa de tinta relevo dimensional c/6 cores  20ml  3 Metros de TNT 

5 Cartolinas brancas 1 Metro de feltro 

5 Cartolinas colorset (dupla face) 2 Pacotes de 100 folhas de papel sulfite colorido 75g 

5 Cartolinas guache pretas 2 Tintas plásticas para artesanato 37ml (cores vivas) 

6 Colas brancas (90g) 2 Tintas guache cores variadas de 250ml cada 

2 Folhas de papel paraná  2 Tintas de tecido 37ml (cores vivas e variadas) 

2 Folhas de emborrachado com glitter 
 

 

 

 
Materiais de uso individual 

 
Atenção: Salientamos a importância de atender às especificidades dos cadernos solicitados (quantidades de folha, tipo de capa e 
encadernação), uma vez que são essenciais à organização e ao desenvolvimento das atividades pedagógicas propostas para estes 
materiais. A quantidade de folhas de cada caderno, inclusive, colabora para a diminuição do peso das mochilas das crianças. 

 
Materiais exclusivos por turma 

 

Série Quantidade Discriminação 

2º Ano 01 Material dourado individual (de madeira ou plástico) com 111 peças 

3º Ano 01 Material dourado individual (de madeira ou plástico) com 111 peças 

4º Ano 
01 Calculadora portátil pequena 

01 Régua de 30cm 

5º Ano 

01 Calculadora portátil pequena 

01 Régua de 30cm 

01 Transferidor 180° 

01 Par de esquadros 

 
 
 
 
 

 

Quant. Discriminação 

01 Agenda escolar (ver “informações importantes”) 

01 Conjunto de hidrocor fino (12 cores) – trazer diariamente na bolsa 

01 

Estojo contendo:  
03 lápis grafites, apontador c/depósito, uma tesoura sem ponta identificada com o nome do aluno, 01 marca-texto amarelo, 
01 marca-texto verde, 01 borracha, 01 régua pequena (apenas para 2° e 3° Anos), cola bastão e caixa de lápis de cor de madeira 
(12 cores) 

04 Cadernos grandes, pautados, “brochurão”, com 48 folhas. 

01 Caderno pequeno, pautado, brochura, com 48 folhas 

01 Caderno caligráfico pauta dupla tamanho pequeno com 48 folhas. 

01 Caderno de desenho capa dura, espiral, sem pauta, com 48 folhas (tamanho A4) 

01 Escarcela plástica fina com elástico (para folhas tamanho A4) 

01 Garrafinha de água tipo Squeeze, personalizada com o nome do aluno (enviar obrigatoriamente todos os dias) 
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Informações Importantes  

 
 
 
Entrega de material: O material escolar (inclusive livros e cadernos) deve ser entregue na unidade onde a criança estuda, 
devidamente personalizado (nome do aluno, turma e turno), até o dia 21/01 (terça-feira). Ressaltamos a importância da entrega 
do material no prazo estipulado, uma vez que o recebimento do mesmo é inviável no primeiro dia de aula.  O Colégio não se 
responsabiliza por material não identificado. 
 
 

1ª Reunião de Pais e Educadores: 
 
 

 

 
 
 
Aplicativo “Agenda Colégio Evolução”: a família receberá anexado ao “Manual do Aluno 2020” os logins e senhas, bem como as 
orientações para a instalação e utilização do app. Nele serão postados os avisos, rotinas de aula, convites e notificações diárias. 
 
Agenda física Evolução (R$ 49,00): Será enviada na bolsa da criança no primeiro dia de aula e diariamente serão enviados avisos 
e lembretes sobre atividade de casa. 
 
Clube da Leitura (R$ 49,00): durante todo o ano letivo, no projeto Clube da Leitura, as crianças levam no final da semana um livro 
paradidático para ler em família. Ao final do ano, a criança levará para casa uma pasta personalizada, material e o livro 
paradidático. 
 
Início das aulas:  
2º Ano: 27/01/20 (segunda-feira)  
3º, 4º e 5º Anos: 29/01/20 (quarta-feira) 
 

Série Data Local e Horário 
2° Ano 14/01 

Colégio Evolução – Prédio 
Sede 
17h 

3° Ano 15/01 

4° e 5° Anos 16/01 


