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Professora Cláudia Caseiro 

 
Todo o material deve ser entregue, sem falta, no primeiro dia de aulas. 
Todo o material deve vir devidamente identificado com o nome do aluno, com exceção do 
material assinalado com *.  
O dossier deve vir identificado na lombada. Os manuais devem vir identificados na capa no 
exterior, no canto inferior direito. 
Os lápis e canetas devem vir identificados individualmente (cada lápis e cada caneta).  
 
 

1* 

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)  

 
 Material arrumado nos compartimentos da caixa, no primeiro dia de aulas: 
 

3 
Lápis de carvão triangular Faber-Castell Grip 
2001 ou equivalente de outra marca. 

 

1  
Lápis de carvão Staedtler Noris 2B ou 
equivalente de outra marca. 

 

2 Borrachas brancas muito macias  
1 Afia com reservatório  

24 Lápis de cor da Maped, Staedtler ou Faber-
Castell. 

 

24 
Canetas de feltro da Maped, Staedtler ou Faber-
Castell. 

 

12 
Marcadores de feltro (ponta grossa) da Maped 
ou Giotto 

 

12 Lápis Cera da Maped, Giotto ou Staedtler  

1 Tesoura de bicos arredondados de 13/14 cm  
1 Régua de 30 cm (transparente e não dobrável)  

1 post-its  

 
 
 



Material no interior da mochila, no primeiro dia de aulas: 
 

 
3* 

Cadernos pautados, de capa plástica (rija) 
agrafado, A4. (Cor à escolha) 
 
 (não podem ter argolas) 

 
1* Pasta com elástico A4 fina  

 
Material num saco de supermercado reutilizável, identificado com o nome no exterior:  
 

1* 

Caderno pautado, de capa plástica (rija) 
agrafado, A5. (Cor à escolha) 
 
(não pode ter argolas) 

 
1* Capa Portfólio com mais de 60 bolsas  
1* Capa Portfólio com 20 bolsas  

1 

Barras Cuisenaire 
 
http://www.brincodidactica.pt/Barras-de-
Cuisenaire-de-Plastico-Caixa-200-Unidades  
 
ou 
 
https://www.arealeditores.pt/content/material-
didatico/catalogos/areal_geral/index.html#page/17
3 

 

1 

 
Calculador Multibásico 
 
( https://www.lapiscompanhia.com/calculador-
multibasico 
 
ou 
 
Areal) 
 

 

1* Dossiê de lombada larga A4  

6* Separadores de dossiê 

Por favor, escrever em:  
1º separador – Trabalho Autónomo 
2º separador - Português 
3º separador – Matemática 
4º separador – Estudo do Meio 
5º separador – Expressão Plástica 
6º separador - Inglês 

4* Colas stick UHU de 40 gramas  
2* Colas de bisnaga universal UHU de 35 ml  

1* 
Recarga de folhas pautadas para dossiê A4 
(gramagem 100g/m2) 

 

1* Bloco de papel cavalinho A3  

http://www.brincodidactica.pt/Barras-de-Cuisenaire-de-Plastico-Caixa-200-Unidades
http://www.brincodidactica.pt/Barras-de-Cuisenaire-de-Plastico-Caixa-200-Unidades
https://www.arealeditores.pt/content/material-didatico/catalogos/areal_geral/index.html#page/173
https://www.arealeditores.pt/content/material-didatico/catalogos/areal_geral/index.html#page/173
https://www.arealeditores.pt/content/material-didatico/catalogos/areal_geral/index.html#page/173
https://www.lapiscompanhia.com/calculador-multibasico
https://www.lapiscompanhia.com/calculador-multibasico


1* Bloco de papel cavalinho A4  
1* Resma de papel de impressão branco  
1* Bloco de papel de lustro  

12 barras* Plasticina   

1* Pacote de pasta de modelar de secagem ao ar 
   

1 Prancheta A4 

 

1 
Quadro Branco Velleda (ou similar) com 
Marcador+Apagador 19X26cm  

(cor à escolha) 

 

3 Pincéis de pelo sintético: 1 fino, um médio e um 
grosso. 

 

1 Caixa de aguarelas 

 
4* Dados   

1 
Livro para oferecer à biblioteca da turma (a 
lista será partilhada no início do ano letivo, pelo 
que não devem comprar antes) 

 

 
 

A Professora 

Cláudia Caseiro 

 

 

 


