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MATERIAL GERAL
•

Dossier A4

•

Conjunto de 12 separadores A4

•

Folhas pautadas A4

•

Folhas quadriculadas A4

•

Folhas brancas A4

•

Esferográfica azul/preta

•

Lápis/Lapiseira

•

Borracha

•

Afia (de preferência com reservatório)

•

Régua 15 a 20 cm

•

Transferidor

•

Compasso

MATERIAL ESPECÍFICO PARA AS DISCIPLINAS DE:
EDUCAÇÃO FÍSICA
•

Patins

EDUCAÇÃO VISUAL
•

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

•

Capa de micas A3 tipo portfólio (15 a 20 bolsas)

•

Caixa plástica para guardar material (alunas que não a têm);

Sugere-se as caixas plásticas conforme imagem em anexo (Staples);

•

Borracha branca de nata

•

Borracho miolo de pão (9.º ano);

•

Diário gráfico tamanho A5 – folhas brancas lisas e capa rija preta ou lisa;

•

3 Lápis de grafite 7.º e 8.º durezas - HB; B; 2H | 9.º ano acrescentar 4H, 8B e 4B ou 5B;

•

Afia Lápis (de preferência com reservatório)

•

Tesoura

•

Cola líquida e batom;
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•

Caixa de canetas de feltro, ponta média;

•

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

•

Caixa de Lápis de cera (mínimo 10 cores);

•

Caneta preta de ponta fina (tipo Uni-Ball);

•

Guaches: APENAS azul cyan, magenta, amarelo, preto e branco

•

Pincéis: nº 2, nº 4 e nº 6

•

Godés

•

Esquadro geométrico (tipo aristo) – 11 cm

•

Régua de 50

•

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 e, de preferência, tonalidades fortes:

cm

vermelho, azul cien, verde forte, rosa forte, azul-escuro, etc. )

CIÊNCIAS NATURAIS E FISICO-QUÍMICA
• Bata branca para o laboratório (8.º e 9.º ano).

NOTA:
- Todo o material deverá estar identificado;
- Não é necessário que o material acima referido seja novo; deve estar em boas condições de utilização;
- Qualquer material extra necessário será pedido atempadamente.

