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1 
Estojo onde caibam o lápis de carvão, as esferográficas, a 
borracha, o afia, a régua, uma cola de baton e a tesoura 

 

1 
Estojo grande, com divisórias, onde caibam os lápis de cor, as 
canetas de feltro e os lápis de cera 

 

2 Lápis de carvão HB nº 2  

2 Borrachas brancas  

1 Caneta esferográfica azul, de bico fino (sem ser de gel)  

2 
Canetas esferográficas de cores diferentes à escolha, de bico fino 
(sem ser de gel) 

 

1 Esferográfica Eye Micro de Tinta preta, Uni-ball 

 

1 Afia com reservatório  

1 Tesoura de bicos arredondados com cerca de 13/14 cm  

1 
Régua que caiba no estojo, com cerca de 20 cm, transparente e 
não dobrável 

 

3 Colas stick UHU de 40 gramas  

1 Cola de bisnaga universal UHU de 35 ml  

12 ou 24 Lápis de cor   

12 ou 24 Canetas de feltro   

12 Lápis Cera   

12 
Marcadores de feltro (ponta grossa)  

 

 

1 Compasso Stop System 3 Peças - Maped 

 

2 
Cadernos pautados, de capa de plástico, agrafados, A4 
 Não podem ter argolas. 
 Devem ter uma etiqueta na capa, no canto inferior direito. 

 

1 
Caderno quadriculado, de capa de plástico, agrafados, A4 
 Não pode ter argolas. 
 Deve ter uma etiqueta na capa, no canto inferior direito. 

 

1 
Pasta com elásticos ou mola (tipo envelope), A4 fina 
 Deve ter uma etiqueta na capa, no canto inferior direito. 

 

1 
Dossiê de lombada larga, tamanho A4 
 Deve ter o nome a lápis por dentro. 

 

6 
Separadores de dossiê de cartolina  
 Devem vir já dentro do dossiê. 

 



 

2 
Cartolinas (identificadas com o nome a lápis) 
 1 branca  
 1 de cor à escolha  

 

1 Bloco de papel cavalinho A3  

1  Recarga de papel A4 pautado  

1 Aguarelas Escolar e Pincel, embalagem de 12 Cores  
10 Micas com maior gramagem  

1 Resma de papel de fotocópia (branco)  

1 

Dicionário Básico da Língua Portuguesa 
ISBN: 978-972-0-02000-0 
Porto Editora 
https://www.wook.pt/livro/dicionario-basico-da-lingua-
portuguesa/125740 

 

1 
Flauta bisel soprano marca HOHNER de dedilhação alemã 
  A pedido do Professor de Música 

 
1 Livro para oferecer à biblioteca da turma 

  Lista de livros e organização a combinar em setembro. 
 

 

No primeiro dia de aulas, dentro da mochila deve estar: 
- o estojo “de trabalho” (com 1 dos lápis de carvão, 1 das borrachas, o afia, 1 das colas de baton, a tesoura 
e a régua); 
- o estojo “de pintar” (com os lápis de cor, os lápis de cera e as canetas de feltro finas); 
- a pasta com elásticos; 
- os cadernos diários. 
 
À parte, dentro de um saco identificado (pode ser um saco grande de compras reutilizável), deve estar o 
restante material, que será arrumado ao longo da semana. 
 
Importante: 
 Os lápis e canetas devem estar identificados individualmente (cada lápis e cada caneta).  
 Todo o material deve estar devidamente identificado com o nome do aluno. Reaproveitem tudo o que 
vos parecer pertinente.  
 Os manuais e os livros de fichas devem vir identificados na capa, no exterior, no canto inferior direito. 
 
 A mochila deve ter alças de modo a que se possa pendurar nas costas das cadeiras. 
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