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LISTA DE MATERIAL PARA AS AULAS DE E.V. (7º, 8º e 9º Anos) 
 

 Capa com elásticos de uma só cor e sem desenhos – A3 

 Caixa plástica para guardar material com as medidas aproximadas de: 

  Comprimento – 30 cm  
  Largura – 20 cm 
  Altura – 10 cm 
 

(Observação - convém que as caixas utilizadas tenham estas medidas de referência) 

Sugere-se as caixas plásticas do Ikeia modelo GLIS  

Informação sobre o produto 
Características principais 
Empilhável. Ocupa muito pouco espaço. 
Fabricado em plástico resistente, próprio para máquina de lavar louça e 
micro-ondas. 
 
Designer: 
K Hagberg/M Hagberg 
Dimensões do produto montado 
Comprimento: 34 cm 
Largura: 21 cm 
Altura: 8 cm 
 

Este produto requer montagem  
Meio ambiente 
O material deste produto pode ser reciclado. Por favor, verifique as normas 
locais de reciclagem e se existem zonas de reciclagem na sua área. 
 
Convém saber... 
 
Instruções de uso e manutenção: 
Limpar com um pano embebido numa solução detergente. 
 
Descrição e medidas do produto: 
Plástico de polipropileno 

 

 Borracha Branca de nata; 

 3 Lápis de grafite 7º e 8º durezas - HB; B; 2H 

- 9º ano acrescentar 4H e 5B; 

 Afia Lápis; 

 Caixa de Lápis de cor macios (mínimo 12 

cores); 

 Caixa de Lápis de cera macios (mínimo 10 

cores); 

 Caixa de canetas de feltro ponta média 

(mínimo 10 cores); 

 Caneta preta de ponta fina (sugere-se uni-

ball); 

 Guaches: APENAS azul cyan, magenta, 

amarelo, preto e branco; 

 Pinceis  nº2, nº4 e nº6 

 Godés; 

 Bloco de folhas tipo papel cavalinho - A3 

 Bloco de papel vegetal - A3 

 Bloco de cartolinas de cores sortidas - A3 

 Régua de 50cm (tem de ser de 50cm pois as 

folhas A3 só comportam réguas deste 

tamanho); 

 Esquadros de 45º e 30º/60º (ambos, mínimo 

de 20cm); 

 Compasso simples (de boa qualidade); 

 Tesoura; 

 Tubo de cola líquida e batôn 

 

NOTA: - Todo o material deverá ser identificado com 

caneta de acetato. 

OBSERVAÇÃO - Qualquer material extra necessário 

será pedido atempadamente


