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Dossier A4
conjunto de 12 separadores A4 (de preferência em plástico por serem mais resistentes)
folhas pautadas A4 (para as disciplinas de português, inglês, história, ciências e religião)
folhas quadriculadas A4 (para a disciplina de matemática)
folhas brancas A4
esferográfica azul / preta
esferográfica vermelha
lápis
borracha
afia
régua 15 a 20 cm
transferidor

EDUCAÇÃO MUSICAL
• caderno de música A5 (o mesmo do ano anterior, se já o tiver).
• flauta soprano de marca Hohner, dedilhação alemã (flauta escolar).
(só alunas novas)
EDUCAÇÃO FÍSICA
• patins

LISTA DE MATERIAL PARA AS AULAS DE E.V.T.(5º e 6º Anos)
•
•

Capa com elásticos de uma só cor e sem desenhos – A3
Caixa plástica para guardar material (alunas do 5º ano e 6º ano que não a têm)
Sugere-se as caixas plásticas conforme imagem em anexo (Staples)

•

Borracha branca de nata

•

3 Lápis com grau de dureza diferenciado - nº 2 HB; nº 2 B; nº 2 H

•

Afia Lápis
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•

Compasso simples (de boa qualidade)

•

Tesoura

•

Caixa de Lápis de cor macios (mínimo 12 cores);

•

Caixa de Lápis de cera (mínimo 10 cores);

•

Caneta preta de ponta fina (sugere-se Uni-Ball);

•
•

Cola tudo UHU líquida e batôn;
Embalagem de canetas de feltro ponta média

•
•

Guaches: APENAS azul cyan, magenta, amarelo, preto e branco
Pincéis: nº 2, nº 4 e nº 6

•

Godes

•

Esquadro 45º

•

Régua de 50 cm
(tem de ser de 50 cm pois as folhas A3 só comportam réguas deste tamanho)

•

Transferidor

•

Bloco tipo cavalinho - A3 (120 gramas)

•
•
•

Bloco papel vegetal - A3
Um bloco de papel de lustro A4
Um bloco de cartolinas de cores sortidas A3 (160 gramas ou mais)

(essencialmente utilizado em Matemática)

NOTA:
- Todo o material deverá ser identificado com caneta de acetato.
- Não é necessário que o material acima referido seja novo; deve estar em boas condições de utilização.
- Pode haver, excecionalmente, algum pedido de material relacionado com trabalhos específicos a realizar durante
as aulas.

