Pião Mágico

Lista de Material
Ano letivo 2016/2017

3.º Ano


2 canetas esferográficas azuis de ponta redonda (tinta indelével);



1 caneta esferográfica verde de ponta redonda - tinta indelével - (outras canetas esferográficas

de ponta redonda, tinta indelével, cor bem visíveis, facultativo);


3 lápis de carvão 2HB;



1 resma de papel de máquina A4 branco;



1 bloco de papel cavalinho A4;



1 bloco de folhas de cartolina A4;



1 embalagem de plasticina de várias cores;



3 borrachas de lápis brancas (pequenas);



1 borracha de lápis de cor azul (pequena)



2 corretores de fita (com tampa);



1 caneta de acetato preta (F);



1 afia com depósito;



1 embalagem de canetas de feltro (com estojo); 1 embalagem de lápis de cor (com estojo) e 1

embalagem de lápis de cera (com estojo) – devem vir em estojos separados;


3 colas baton grandes (cor branca) e 2 colas líquidas universais (cor branca) (preferência por

UHU)


1 rolo de fita cola;



1 tesoura de bicos redondos;



1 régua de 15 cm ou de 20 cm (de preferência que caiba no estojo, não maleável e

transparente);


1 transferidor;



1 compasso;



1 resma de folhas pautadas A4 de gramagem 100 (com as margens de escrita definidas);



1 resma de folhas quadriculadas A4 gramagem 100 (com as margens de escrita definidas);



1 dossiê A4 de lombada fina;



1 caderno de folhas pautadas A4 não destacáveis (de capa preta);



1 caderno de folhas quadriculadas não destacáveis (de capa preta);



Separadores para dossiê, bolsa de catálogo com 12 separadores (de cartolina);



1 pasta de elásticos;



1 massa de modelar branca;



50 micas (bolsas de catálogo) A4 (resistentes) – as micas não devem vir etiquetadas- ;



1 caixa de sapatos forrada e decorada a gosto, de (adulto);



1 dicionário

O material de Expressão Plástica que sobejar deve ser enviado para o próximo ano letivo, dentro da
caixa de sapatos. Devem verificar a existência de:


Guaches;



Tinta da china;



Copos de shot;



Cotonetes;



Conjunto de pincéis;



Esponja pequena;



Cola líquida branca.

Notas:
 Todo o material deverá, mesmo o excedente, ser identificado com uma etiqueta e os livros
devem 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.
Obrigada.
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