Colégio Dom Bosco e Pingo de Gente
Ensino Infantil e Fundamental

Lista de Materiais – 2018 – MINI MATERNAL
- 300 Folhas sulfite 78g – A4
- 03 folhas de EVA (01 de cada cor)
- 02 folhas de EVA de glitter
- 01 EVA bege
- 02 folhas de papel crepom (azul, vermelho ou amarelo)
- 03 cartolinas brancas
- 03 folhas de papel pardo
- 03 folhas de papel color set
- 01 caixa de giz de cera grande (12 cores)
- 03 caixas de massinha de modela (12 cores)
- 01 estojo e cola colorida
- 02 tubos de cola branca 110g (de preferência pritt/tenaz)
- 05 refis de cola quente fina
- 02 envelopes pardo tamanho A3
- 01 pacote de algodão pequeno
- 01 pacote de palito de sorvete colorido
- 01 pincel nº 16
- 01 guache de 250ml na cor: ____________________________
- 02 lixas d’água fina
- 01 metro de plástico bolhas
- 01 foto 10x15
-02 fotos 3X4
- 01 pasta catálogo preta com 50 plásticos
- 01 fita dupla face branca
- 01 durex colorido e 01 durex transparente
- 02 DVDs virgem
- 01 livro: ___________________________________________________
- 01 brinquedo de faz de conta (carrinhos, bonecas, panelinhas, bichinhos
de plástico ou borracha que sejam apropriados para a idade, não pode
conter peças pequenas)
- 01 brinquedo ou jogo educativo apropriado para a idade (blocos de
montar, encaixes, empilhar, etc)
- 01 sacolinha de higiene contendo: escova de dente com capinha, uma
toalhinha e um creme dental.
- 01 refil de lenço umedecido para higiene íntima
-01 squezze para beber água

PARA AS AULA DE MÚSICA:
- 02 colheres de sopa de metal
- 01 tamborzinho de plástico
O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE.
SUGESTÕES PARA ENCOMENDAS: DONA NEUSA 3633-5571 / INTRÉPIDA
3622-3908 / INOVE 3633-3356 / SCALA 3623-1630

