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Lista de Material- 1.ºAno 
 Lápis de carvão HB2/ afia com caixa/ borracha branca 
 Esferográfica azul (sugestão: Bic) 
 1 caderno A4 pautado (capa rija) 
 3 colas de stick e 3 colas líquidas UHU 
 Régua rígida de 20 cm 
 Tesoura de bicos redondos 
 Lápis de Cor (sugestão: Staedler 24 unidades) 
 Canetas de Feltro (sugestão: Staedler 24 unidades) 
 Lápis de Cera (Sugestão: Caran d’Ache) 
 4 cartolinas de cor viva 
 Bloco de cartolinas A4 (cores fortes) 
 Bloco de papel cavalinho A4 
 Bloco de papel cavalinho A3 
 Bloco de papel manteiga A3 
 Capa de elásticos (A4, lombada grossa) 
 Recarga de folhas pautadas A4 (gramagem 100, furada) 
 Recarga de folhas quadriculadas A4 (gramagem 100, furada) 
 Bloco com vários tipos de papel (seda, lustro…) 
 Caneta preta de acetato (bico fino) 
 Bolsa de Micas A4 
 1 embalagem multicolor de Plasticina 
 Aguarelas 
 4 pinceis (nº3, 5, 10 e 12) 
 Cuisenaire 
 Dossier A4 do Colégio (adquirir na secretaria) 

Nota: Caso seja necessário a aquisição adicional de material escolar ao longo do ano os alunos e Encarregados 
de Educação serão avisados com a devida antecedência. 

Todo o material deve estar identificado, individualmente. 
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Lista de Material- 2.ºAno 
 Esferográficas azul/verde /preta e mais uma cor à escolha (sem ser de gel) 
 Lápis de carvão 2HB 
 Afia com depósito 
 Borracha branca 
 Dicionário Básico da Língua Portuguesa da Porto Editora (edição com o acordo ortográfico) 
 Conjunto de micas 
 1 Bloco papel cavalinho A4 
 1 Bloco de cartolinas A4 (cores fortes) 
 1 Bloco com vários tipos de papel (seda, lustro….) 
 1 Bloco papel cavalinho A3 
 2 cartolinas de cor viva 
 Canetas de feltro 
 Lápis de cera (sugestão Caran d’Ache) 
 Lápis de cor 
 Régua rígida de 20 cm 
 Tesoura 
 2 Colas de stick e 3 colas líquidas UHU 
 Capa de elásticos (A4, lombada fina) 
 Plasticina 
 Cuisenaire 
 1 caixa para guardar a plasticina 
 Fones (para iPad) 
 Dossier A4 do Colégio (adquirir na secretaria) 

Nota: Caso seja necessário a aquisição adicional de material escolar ao longo do ano os alunos e Encarregados 
de Educação serão avisados com a devida antecedência. 
 

Todo o material deve estar identificado, individualmente. 
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Lista de Material- 3.ºAno 
  2 Lápis de carvão HB2/ borracha branca/ afia com caixa 
 Esferográfica de tinta indelével azul e verde 
 Tesoura  
 Régua rígida 15cm + 40cm 
 Compasso 
 1 Recarga de folhas pautadas A4 (furada) 
 1 pasta tamanho almaço (cor aleatória) 

 1 pasta arquivador (cor aleatória)  

 1 dossier A4 (cor aleatória) 
 2 Cartolinas de cor viva  
 1 Bloco de papel cavalinho A3 
 1 Bloco de papel cavalinho A4 
 Bloco de cartolinas A4 (cores fortes) 
 Bloco com vários tipos de papel (seda, lustro…) 
 Dicionário Básico da Língua Portuguesa da Porto Editora - capa laranja 
 Canetas de feltro 
 Lápis de cor  
 Lápis de cera (sugestão Giotto ou Caran d’Ache) 
 2 Colas líquidas UHU e 3 colas UHU Stick 
 Caneta preta ou azul de acetato (bico fino) 
 Capa de elásticos A4 (cor aleatória) 
 Micas A4 (10 unidades) 
 Auscultadores ou fones 
 Dossier A4 do Colégio (adquirir na secretaria) 

Nota: Caso seja necessário a aquisição adicional de material escolar ao longo do ano os alunos e Encarregados 
de Educação serão avisados com a devida antecedência. 
 

Todo o material deve estar identificado, individualmente. 
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Lista de Material- 4.ºAno 
 

 
 

 

Nota: Caso seja necessário a aquisição adicional de material escolar ao longo do ano os alunos e Encarregados 
de Educação serão avisados com a devida antecedência. 

 
Todo o material deve estar identificado, individualmente. 

 

 Lápis de carvão HB2/ borracha branca/ afia com caixa 
 Esferográfica de tinta indelével azul, preta, verde e vermelha 
 Tesoura de bico redondo 
 Régua rígida 15/20cm 
 Compasso 
 4 Cartolinas de cor viva (cores diferentes) 
 1 Bloco de papel cavalinho A3 
 2 Blocos de papel cavalinho A4 
 Bloco de cartolinas A4 (cores fortes) 
 Bloco com vários tipos de papel (seda, lustro…) 
 Dicionário Básico da Língua Portuguesa da Porto Editora - capa laranja 
 Canetas de feltro 
 Lápis de cor 
 Lápis de cera (sugestão Giotto ou Caran d’Ache) 
 2 Colas líquidas UHU e 2 colas UHU Stick 
 Caneta preta de acetato (bico fino-S) 
 Capa de elásticos A4 
 Micas A4 
 Dossier A4 do Colégio (adquirir na secretaria) 


