
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2019 

Ensino Fundamental – 1º Ano – DBCA   
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

*06 lápis grafite  
*01 apontador com depósito  
*02 borrachas de boa qualidade  
*01 caixa de lápis de cor  
*01 caixa de giz de cera com 15 cores (curto)  
01 estojo de hidrocor fina com 12 cores de boa qualidade 
01 pincel ref. 815 nº 10 chato 
01 estojo com 1 repartição (para lápis grafite, borracha,  
     apontador, caneta marca texto e uma cola bastão ) 
01 estojo com 3 repartições (para lápis de cor, canetinha,  
     giz de cera) 
01 caixa de guache com 6 cores 
 

02 brochurão capa dura 96 folhas (1 azul e 1 vermelho) 
40 sacos plásticos grossos, sem furos 
*02 tubos de cola bastão de 40 g (de boa qualidade) 
05 cartelas de adesivos  a escolher 
01 régua de 15 cm* 
01 bloco universitário com linhas  
01 tesoura sem ponta (com o nome gravado)  
02 potes de massa de modelar 500 gr 
01 caneta marca texto*  
01 pasta clear book BD 30 A amarela 
01 cola líquida pequena 
01 pasta plástica transparente com elástico (2 cm de lagura) 
01 toalha individual (enviar diariamente na lancheira) 

OBS: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. 
*OS MATERIAIS DEVEM SER COLOCADOS DENTRO DE CADA ESTOJO. 

PAPÉIS 
50 folhas de sulfite branca A4  
50 folhas de sulfite colorida  A4 
50 folhas de sulfite 40 
01 folha de papel camurça preta 
01 papel cartão 
01 metro de Contact transparente 

02 color set liso 
02 folhas de cartolina laminada 
01 folha de papel color set estampado 
01 folha de cartolina branca 
01 pacote de papel criativo fluorescente 
03 placas de E.V.A.(1 plush, 1 gliter e 1 liso) 

OBS: Os papéis não devem ser amassados ou dobrados 

DIVERSOS 
01 rolo de fita metaloide 1 cm (cor a escolher) 
30 palitos de sorvete coloridos 
01 pacote de argila 
02 potinhos de gliter 
02 saquinhos de lantejoulas 
10 metros de fita de cetim de 1 cm (cor a escolher) 
01 gibi (novo) 
01 revista (escolher um dos assuntos: alimentação,   
    animais ou transportes)  
01 livro infantil para biblioteca da sala de aula para a idade 
01 capa de almofada 43cmX43cm na cor cru 
01 foto preto e branco do papai com filho (10X15) 
01 m de chita 

02 durex coloridos 
03 embalagens transparentes medindo 30 x 25 cm 
01 jogo pedagógico (quebra-cabeça, jogo da memória, 
alfabeto, dominó) 
01 pacote de forminhas para doce nº5 
02 potes de tinta de tecido (37ml) cores variadas (meninas) 
01 pote de tinta PVA para MDF( (200ml) na cor amarela 
(meninos) 
01 saquinho de TNT medindo aproximadamente 15cmx25cm 
01 corda de polipropileno branca medindo 1,80cm 
01 caixa em MDF 15X20 
01 lixa de unha 

LIVROS 
Rede Salesiana de Escolas - EDEBÊ - composto por: Arte, Ciências Humanas e da Natureza, Língua Portuguesa, Matemática, 
Ensino Religioso. 
O Material Edebê deverá ser adquirido diretamente, pelos pais, na forma online, no endereço: 
www.loja.edebe.com.br, a partir de 3 de dezembro de 2018. 
 
Inglês - Fun Way 01 
(5ª edição).  Livro do aluno + reader Gobi and the Dinosaurs + MultiROM 
Autoras: Elizabeth Prescher e Vera Abi Saber 
Editora: Richmond Publishing 
 
OBS: Os livros devem ser etiquetados com o nome da criança, exceto o material da EDEBÊ que será entregue no 
colégio e etiquetado posteriormente. 

Observações: 
➢ Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio, conforme circular no site é condição obrigatória para os 

alunos participarem das aulas e atividades oficiais da escola. 
➢ A agenda será doada pelo colégio. 
➢ Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. 
➢ 24/01/2019 (5ª feira): Entrega dos materiais na classe das 7h30 às 9h30 (período matutino) e das 13h às 15h (período 

vespertino). 
➢ 28/01/2019: (2ª feira): Início das aulas para todos os alunos, às 7h (período matutino) e às 13h (período vespertino). 
➢ 29/01/2019: (3ª feira): 1ª reunião de Pais, às 19h30. 

www.domboscopira.com.br 
 


