Colégio Dom Bosco e Pingo de Gente
Ensino Infantil e Fundamental
Lista de Materiais – 2018- 2º ano
- 500 folhas de Sulfite 75g/m² - A4
- 01 pacote de creative paper lumini
- 06 placas de EVA liso (cores sortidas)
- 01 placas de EVA felpudo
- 01 placa de EVA gliter
- 01 caixa de massinha de modelar (12 cores)
- 05 refis de cola quente finos
- 01 cola grande 500g (CASCOREZ)
- 02 gibis novos turma da Monica
- 01 pacote de olhinho móvel pequeno
- 01 pacote de olhinho móvel médio
- 01 pacote de lacinho de cetim
- 01 fitilho
- 01 durex médio
- 05 envelopes A4 branco
- 01 revista velha para recortes
CADERNOS:
- 01 caderno de desenho capa dura (50 folhas)
- 02 cadernos brochurão (grande) capa dura (100 folhas)
- 03 cadernos brochurão (grande) capa dura (50 folhas)
ESTOJO:
- 01 tubo de cola bastão
- 01 régua de 30 cm
- 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
- 01 estojo de canetinhashidrocor
- 01 tesoura sem ponta
- 01 caneta marca texto (amarela)
- 01 apontador com depósito
- 02 borrachas
- 03 lápis pretos
- 01 estojo
HIGIENE:
- 01 garrafinha tipo squezze
- SOMENTE ALUNOS DE PERÍODO INTEGRAL:
Sacolinha contendo: escova de dente,creme dental, toalhinha e um copo plástico.

LIVROS:
- 01 Caderno de Caligrafia NO CAPRICHO LETRA “C”
1º Bimestre – Bom dia todas as cores- Autora:Ruth Rocha – Editora: Salamandra
2º Bimestre –Vitória da Preguiça – Autora: Helen Lester – Editora: Ática
3º Bimestre –O Pequeno Lewis Carroll -Alice no país das maravilhas– Autor: L. Carroll Editora: Nova Fronteira
4º Bimestre - Guilherme Augusto Araújo Fernandes - Autor: Mem Fox - Editora: Brinque Book

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

