
 

Material escolar para a turma do 1.º ano A 

Ano Letivo 2020/2021 - Professora Tânia Tavares 

 

 

Caixa com tampa transparente GLIS do IKEA (para arrumação do material na 

sala de aula) Referência 002.831.03 

Devem cortar uma placa das divisões mais pequenas, de modo a ficar com apenas duas 

divisões nesse lugar, em vez de três (se não, não conseguem arrumar bem o material) 
 

Dois Lápis de carvão triangular (de preferência Faber-Castell Grip 2001 ou de 

outra marca, se não encontrar esta) 

 

Um afia com reservatório 

Duas borrachas brancas muito macias 

Um conjunto de 24 lápis de cor, triangulares (de preferência Maped Color’peps ou Giotto Pyramid ou Staedtler Ergosoft) 

Um conjunto de lápis de cor grossos (de preferência da mesma marca dos anteriores) 

Um conjunto de 24 canetas de feltro, finas (de preferência Maped ou Giotto) 

Um conjunto de lápis de cera (de preferência Maped ou Giotto) 

Duas colas UHU stick (40 g) e uma cola UHU universais líquidas (35 ml) 

Uma tesoura de bicos arredondados de 13 cm 

Uma régua de 20 cm transparente 

Uma caixa de aguarelas  

Um caderno pautado de capa de plástico, agrafados, A4. 

Um caderno pautado de capa de plástico, agrafados, A5. 

(não podem ter argolas, imagem apenas ilustrativa)  

(devem ter o nome a lápis por dentro)  

Uma Capa Portfólio, A4, com mais de 60 bolsas 

Duas pastas de elásticos, A4, finas, de plástico (Etiqueta com nome no canto inferior direito) 

Um dossiê de lombada larga A4 com duas argolas e Um conjunto de separadores de dossiê (já 

arrumado no dossiê) 

Um bloco de papel tipo cavalinho A4 

Uma caixa de barras cuisenaire (pode ser adquirida na Areal Editores) 

 

Quadro Branco Velleda (ou similar) com Marcador+Apagador 19X26cm  

(cor à escolha) 
 

Quatro dados 
 

Jogo dominó 

 



Arquivador branco TJENA do Ikea 

 

(deve ter o nome a lápis por dentro) 

 

Prancheta A4 de plástico  

 
Um livro adequado à idade para oferecer à biblioteca da turma – a combinar em setembro 

 

NOTA: 

 

No 1º dia de aulas, dentro da caixa devem estar: 

- 1 dos lápis de carvão, 1 das borrachas, o afia, 1 das colas de baton, a tesoura, a régua e os lápis de 

cor, de cera e as canetas agrupados com um elástico, à volta, conforme a categoria.  
 

 

À parte, dentro de um saco identificado (pode ser um saco grande de compras reutilizável), deve 

estar o restante material. 

 

 

Importante: 

 

Os lápis e canetas devem vir identificados individualmente (cada lápis e cada caneta).  

 

Todo o material deve estar devidamente identificado com o nome do aluno. 

 

A mochila deve ter alças de modo a que se possa pendurar nas costas das cadeiras. 

 

Conforme indicado na Lista de Manuais Escolares ano letivo 2020/2021 publicada, não é necessário o 

Manual de Português - apenas o Caderno de Fichas.  

 

Os manuais devem vir identificados na capa no exterior, no canto inferior direito. 

 

 

A Professora 

Tânia Tavares 

Prof.taniatavareschampagnat@gmail.com 


