Lista de material escolar – 1.º ano
Ano letivo 2016/2017
 1 dossiê A4 de lombada larga de duas argolas;
 1 caixa para arrumação de material (caixa de sapatos de adulto);
 Separadores para dossiê (bolsa de catálogo com 12 separadores de cartolina);
 1 embalagem de plasticina de várias cores;
 1 embalagem de massa de moldar branca;
 20 micas (bolsas de catálogo) A4 (resistentes) – as micas não devem vir
etiquetadas;
 2 cadernos pautados A4 de capa preta (com as margens de escrita definidas);
 1 caderno quadriculado A4 de capa preta (com as margens de escrita definidas);
 1 caderno de linha dupla A5 (com as margens de escrita definidas);
 6 lápis de carvão;
 3 borrachas brancas;
 1 afia com caixa;
 1 régua flexível de 15 cm;
 1 estojo para lápis de carvão, borracha, régua, afia;
 1 estojo com lápis de cor (12unidades);
 1 estojo com lápis de cera (12 unidades);
 1 estojo com canetas de feltro (12 unidades);
 1 bloco multifolhas (cartolina, papel seda, papel metalizado, papel celofane);
 1 resma de papel A4;
 1 avental ou bata para pintura;
 guaches;
 1 cola UHU de batom;
 2 colas UHU de pen (cola líquida);
 1 tesoura de pontas redondas;
 1 capa de elásticos com lombada A4;
 2 cartolinas (vermelho ou verde ou azul ou
amarelo ou rosa);
 Tinta-da-china;
 4 copos pequenos (copos de shot);

 Cotonetes;
 Conjunto de pincéis (1 pincel grosso, 1 pincel médio e 1 pincel fino);
 Esponja pequena;
 Cola líquida branca.

Notas:
 Todo o material deverá ser identificado com uma etiqueta.
 Os livros dever ser forrados com papel transparente.
 Os alunos transportarão algum do material diariamente, desta forma, necessitarão
de um estojo para material de escrita, um estojo para as canetas de feltro, um
estojo para os lápis de cor, um estojo para os lápis de cera (diferentes, e de
preferência não da mesma cor, para o material não se misturar e porque as
embalagens em que vêm acondicionados são muito perecíveis).

 Também necessitarão de uma mochila, suficientemente grande, que lhes permita
transportar todos os manuais escolares, ao fim de semana, para casa.

 Todo este material deve acompanhar o aluno no 1º dia de aulas.

 Mais se indica que algum material adicional poderá ser requisitado, durante o ano
letivo.
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