COLÉGIO SNAIL
LISTA DE MATERIAL – 3ºAno – 2021

Material Diário (Permanecerá na mochila)
01
01
05
01
08
01
02
01
01
01
01
01
01
02
01

Estojo
Régua de 30 cm
Lápis grafite (Deixar no estojo)
Caneta esferográfica na cor (azul, verde e preta)
Tubos de cola bastão (Deixar 2 no estojo)
1 Caixa de Lápis de cor + 1 caixa de giz de cera
Borrachas Normais (Deixar no estojo)
Apontador com depósito
Conjunto de canetas Hidrocor
Tesoura sem ponta
Agenda (Será adquirida na escola)
Mini dicionário – com a nova ortografia da língua portuguesa
Cola líquida 90 gramas.
Corretivos líquido
Caneta marca texto (amarela)

Material a ser entregue à professora no primeiro dia de aula
02
500
03
01
01
03
01
01

(Permanecerão guardados no colégio)
Gibis (Turma da Mônica)
Folhas Sulfite A4 Branca 75mg (Não Aceitaremos Outros Tamanhos)
Cadernos de capa dura universitários espiral 100 folhas SEM PICOTE
Caderno de capa dura universitário QUADRICULADO (1 x 1 cm) – espiral 100 folhas, SEM
PICOTE
Caderno de desenho grande – 96 folhas
Canetas de lousa branca 1 azul, 1 vermelha e 1 preta.
Bloco Criativo (colorido) com 32 folhas, 120 gramas. (lumicolor não)
Pasta de grampo (trilho) de papelão qualquer cor

OBS: TODOS OS LIVROS E CADERNOS PERMANECERÃO NO COLÉGIO
Obs1: Todos os Livros deverão ser encapados com papel Contact Transparente.
Obs2: 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
- 1 pincel fino
- 1 pincel chato nª 12 ou nª 14
- 1 flanela
- 1 kit de tinta plástica
- 3 revistas para recorte
- 1 caixa de palitos de fósforos
- 1 pacote de palito de sorvete
- 1 jornal
- 1 pacote de palitos de churrasco
- 1 bandeja de isopor
- 1 rolo de barbante
- 3 bolinhas de gude
- 1 esponja de aço
- 1 esponja de cozinha
- 1 caixa de giz de lousa colorido
- 1 foto 3 x 4
- 1 foto 10 x 15 (rosto da criança)

