COLÉGIO SNAIL
LISTA DE MATERIAL – 1ºAno - 2021

Material Diário (Permanecerá na mochila)
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Estojos - 1 para lápis de escrever, borracha, tesoura e apontador.
- 1 para lápis de cor, canetinhas e giz de cera e pincel.
Borrachas
Conjunto de 12 cores de canetas hidrocor
Apontador com depósito
Lápis preto HB nº02
Pasta de lição de casa com elástico (para ficar dentro da mochila)
Caixa de lápis de cor (12 cores)
Agenda (Será adquirida na escola)
Tesoura sem ponta
Pincel que caiba no estojo
Colas bastão (repor sempre que necessário)

Material a ser entregue à professora no primeiro dia de aula
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Cadernos espiral 96 folhas capa dura grande (sem desenhos no meio das folhas) e sem folhas com
picote e não muito finas (porque estragam quando os alunos apagam a lição)
Canetas de lousa: 1 azul + 1 rosa + 1 preta (COLORIDAS)
Plásticos grossos com 4 furos.
Caderno de desenho grande (capa dura)
Pasta preta com 50 plásticos grossos
1 Pacote de papel sulfite Xerográfico branco 75 mg – A-4 (500 folhas)
Tubos de cola bastão (bic)
Tubos de cola líquida 90g (grande)
1 guache de 250 ml na cor verde claro
Bloco Criativo (colorido) com 32 folhas, 120 gramas
Folhas de EVA nas cores verde

OBS: TODOS OS LIVROS E CADERNOS PERMANECERÃO NO COLÉGIO

Obs1: Se necessário serão pedidos mais cadernos e colas.
Obs2: Todos os Livros deverão ser encapados com papel Contact Transparente.
Obs3: Todos os Itens acima deverão ser nomeados.

INÍCIO DAS AULAS 26/01/21

Kit aula de artes (trazer numa caixa identificada)
Tamanho de caixa de sapato
- algodão
- argila
- esponja (de louça)
- caixa de giz de cera grosso
- lantejoulas
- 3 lixas de água
- 1 potinho pequeno com sal
- 1 tubo de tinta relevo
- 1 potinho com amido de milho
- 1 pacote de bexigas
- canudos de papel ou macarrão
- pedaço de espuma de travesseiro/almofada
- 1 tubinho de glitter
- 1 pote de massinha
- 1 potinho com pó de café (pó sem ser usado)
- 1 pedaço (30 x 30cm) de papelão
- 1 pedaço (60 cm ) de tecido
- 1 kit de tinta plástica
- botões
- fitas adesivas (durex coloridos)
- revistas
- miçangas
- 1 metro de plástico bolha
- lã (1 unidade)
- linha de costura (1 unidade)
- 1 pacote de palito de sorvete
- 5 rolinhos internos de papel higiênico
- 1 potinho de tinta PVA

