LISTA DE MATERIAIS
Educação Visual (2.º e 3.º ciclos) e Educação Tecnológica (2.º ciclo)
•
•
•
•
•
•

Bloco de papel cavalinho A3;
Pasta A3, em cartão, com elásticos (4cmx35cmx24cm);
Tesoura metálica (com bicos);
Canetas de feltro (máximo 12);
Lápis de cor (máximo 12), preferência “STAEDLER” ou “CARAN D’ACHE”;
Lápis de grafite com 3 durezas diferentes (ex. nº 1 B, 2 HB, 7B);

Menor dureza

8B …, …

3B

Maior dureza

2B

1B

B – Brand (mole)
•
•
•
•
•
•
•
•

HB

1H

HB – médio

Bolsa para lápis;
Borracha branca;
Apara lápis (de preferência com
depósito);
Tubo de Cola (bisnaga);
Guaches (cores primárias, branco e
preto);
Godés, paleta ou equivalente;
Pano de limpeza;
3 Pincéis, exemplo: n.º 3, n.º 6 e n.º 9;

•
•
•
•
•
•

2H

3H …, …

8H

H - Hard (duro)
2 Esquadros: 45º e 30º ou de 60º;
Régua de 50 cm;
Caneta/marcador de ponta fina, cor
preta;
Folhas A4 de papel vegetal e folhas A4
de papel quadriculado;
Fita-cola;
Caderno A5, de folhas lisas ou sebenta
(2.º ciclo).

Matemática (2.º e 3.º ciclos)
•
•
•
•

Régua pequena 15 cm ou 20 cm;
Transferidor;
Compasso;
Máquina de calcular.

Nota importante: o esquadro, o transferidor e o compasso são materiais necessários às
disciplinas de Educação Visual e Matemática.
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Restantes disciplinas (2.º e 3.º ciclos)
•

Cadernos diários pautados de preferência sem argolas, um para cada disciplina e um para
Matemática, quadriculado ou dossiês com separadores para as diferentes disciplinas;

•

1 esferográfica azul;

•

1 borracha;

•

1 esferográfica preta;

•

1 apara-lápis com depósito;

•

1 esferográfica verde;

•

1 régua pequena que caiba na bolsa;

•

1 esferográfica vermelha;

•

Capa ou portefólio para colocar

•

1 lápis de carvão;

fotocópias, fichas;
•

Post-its pequenos.

Educação Física (2.º e 3.º ciclos)
•
•

T-shirt do Colégio (à venda na
Reprografia);
Ténis;

•
•
•

Sabrinas;
Meias;
Calções/calças de fato de treino.

Educação Musical (2.º ciclo) e Música (7.º ano)
•

Flauta

•

Caderno de Música

Nota:
Podem ainda adquirir outro tipo de equipamento/vestuário com a marca do Coração de Maria, na
Reprografia do Colégio.
Durante o ano letivo poderão ser pedidos outros materiais.
Se os materiais estiverem em bom estado, servem os de anos anteriores. Estes materiais são válidos
até ao 9.º ano. Todos os materiais devem ser identificados.
Os materiais de Educação Visual e Educação Tecnológica podem ser guardados na sala de aula.
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