Colégio Dom Bosco e Pingo de Gente
Ensino Infantil e Fundamental

Lista de Materiais – 2018 – 1º Ano
- 500 folhas de papel sulfite A4
- 01 pacote de creative paper ( cores cítricas)
- 09 placas de Eva, sendo: 03 lisas, 03 felpudas, 03 com glitter, 03 fantasias
- 01 tubo de cola líquida grande - 1kg.
- 01 caixa de massinha de modelar (12 cores)
- 01 pincel nº02 (grande/grosso)
- 01 pasta transparente com elástico
- 01 conjunto de guache pequeno (06 cores)
- 02 cartelas de etiquetas
- 02 gibis novos (Turma da Mônica)
- 02 revistas velhas para recorte (Caras ou Contigo)
- 02 potinhos de lantejoula
-01 pacote de olhinhos móveis médios
-01 pacote de florezinhas de biscuit
-01 pacote de lacinho de cetim
-02 pacotes de palito de sorvete
-03 refis de cola quente fino
Cadernos:
- 01 caderno de desenho grande (96 folhas).
- 01 caderno quadriculado grande de capa dura (96 folhas)
- 03 cadernos brochuras grandes (96 folhas)
- 02 caderno brochura grande (50 folhas)
Estojo:
- 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
- 01 tesoura sem ponta
- 01 apontador com depósito
- 02 borrachas
- 03 lápis pretos
- 01 tubo de cola pequeno tipo tenaz
Higiene:
- 01 garrafinha tipo squeeze
- Sacolinha contendo: escova de dente, creme dental, toalhinha e um copo
plástico.

Livros:
- 01 livro de história com o texto em caixa alta.
- 01 livro Caligrafia “No Capricho – A” – Editora Quinteto
- livro: “Quero um abraço, o que é que eu faço?” – autor: Jeanne Willis e
Tony Ross- Editora FDT
- livro: “Era uma vez um lobo mingau” - autora: Alessandra Pontes Roscoe
Editora- Saber e Ler
PARA AS AULAS DE MÚSICA (PERÍODO INTEGRAL):
- 01 pandeirinho

O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE.
SUGESTÕES PARA ENCOMENDAS: DONA NEUSA 3633-5571 / INTRÉPIDA
3622-3908 / INOVE 3633-3356 / SCALA 3623-1630

