
Quantidade Material

2 Caderno A4 pautado sem argolas e com capa preta e capa protetora

1 Caderno A4 quadriculado sem argolas e com capa preta e capa protetora

1 Capa de elásticos, fina, tamanho A4

1 Estojo com:

12 (1 caixa) Lápis de cor 

12 (1 caixa) Canetas de feltro finas

1 Estojo com:

2       Lápis nº2 – HB                

1 Borracha para lápis (branca)

1 Afia com caixa

1 Esferográfica azul

1 Esferográfica verde

1 Esferográfica cor à escolha

1 Tesoura ponta redonda

1 Transferidor

1 Compasso

2 Tubos de cola baton UHU

2 Tubos de cola líquida UHU

1 Régua de 15 cm 

1 Livro à escolha para biblioteca 

1 Chapéu ou boné

Quantidade Catequese

1 Caderno diário A5 liso (capa amarela - Mocho)

Quantidade Inglês

1 Caderno A4 pautado sem argolas e com capa preta e capa protetora

Quantidade Música

1 Caderno pautado

1 Flauta de bisel (preferencialmente da marca Hohner)

Quantidade Expressão Plástica

1 Estojo com:

1 Lápis de grafite nº1 (B) 

1 Borracha 

1 Cola UHU (stick e bisnaga) 

1 Tesoura 

1 Pinceis nº 2, 4 e uma pequena trincha 

1 Pano de limpeza 

1 Barras de plasticina (8 a 12 cores) 

1 caixa Caixa de aguarelas (6 a 8 cores) 

1 caixa Pastel de óleo (12 cores) da marca Staedtler, Faber-Castell ou equivalente 

1 caixa Lápis de cor (12 cores) da marca Staedtler, Faber-Castell ou equivalente 

1 caixa Canetas de feltro ponta grossa

1 Bloco de papéis variados (cartolinas, papel de lustro, papel de seda, entre outros) 

1 Bloco de papel cavalinho A4 

Pedimos aos pais que adquiram materiais de boa qualidade porque o bom material ajuda o bom artista e, deste modo, 
conseguem ajudar-nos a trabalhar ainda melhor com os vossos filhos.

Os cadernos devem vir identificados na parte de fora da capa.
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Os alunos devem trazer todo o material, no primeiro dia de aulas, devidamente identificado. 

Todo o material utilizado nas diferentes disciplinas e que esteja em bom estado, deverá ser reaproveitado.

O Colégio irá adquirir Sacos de Pano e Diários Gráficos para os alunos do 1º Ano. Estes materiais serão debitados na 
mensalidade de outubro (valor aproximado a confirmar em setembro: € 7) 


