
 

Lista de Materiais 2021/2022  
Educação Visual e Educação Tecnológica (5º e 6º anos) 

- Caderno diário da disciplina ou dossier (para registo dos sumários e aulas); 

- Caderno capa rígida, formato A5 de folhas brancas lisas (diário gráfico);  

- Blocos de papel cavalinho, um de formato A4 e outro de formato A3;  

- Bloco de papel vegetal, de formato A4 (não é papel esquiço);  

- Régua de 50 cm, um esquadro de 45º , um esquadro de 60º e transferidor. 

- Três lápis de grafite - um n.ºHB, um n.º2B; um n.º4B   

- Borracha branca macia e afia lápis;  

- Compasso (deve ser de boa qualidade! Não deve ser MAPED porque são muito frágeis) 

- Tesoura,  2 tubos de cola liquida e 2 tubos de cola batom;  

- Caixa de guaches (5 cores - azul, amarelo, magenta, branco e preto);   

- Três pincéis (um fino_ nº.1, um médio_nº.6 e um grosso_ nº.12 );  

- Paleta de plástico para misturar as cores;  

- Caixa de lápis de cor para diluir com água - (12 a 20 cores é suficiente, mas têm de ser 
aguareláveis.);  

- Canetas de feltro (12 canetas);  

- Caixa de Lápis de cera;  

- Caixa/paleta de aguarelas;  

- Tinta-da-china;  

- Uma caneta preta de ponta fina;  

- Estojo (guardar borracha, lápis, e outros materiais de menor dimensão);  

- Pasta de elásticos em cartão ou plástico A3/A3+ com aproximadamente 1cm de espessura (para 
guardar os blocos A3 e A4); 

- Pasta de elásticos em cartão ou plástico A3/ A3+ com aproximadamente 4/5cm de espessura 
(para arrumação do material);  

- Uma cartolina A2 (cor à escolha) 

- Panos “velhos” (para limpar/ secar os materiais); 

- T-shirt “velha”, de preferência com tamanho superior do aluno/a.  

 

Notas:  

 O material escolar tem de vir devidamente identificado para evitar perdas ou trocas;  

 O material dos alunos ficará convenientemente arrumado na sala de E.V.T., para que os alunos não 

tenham de o transportar diariamente, e será devolvido no final do ano letivo;   

 A dimensão das pastas não deve exceder as dimensões propostas (A3+). Pastas maiores não permitem 

a arrumação nos armários da sala de aula.  

 Para a realização das atividades/aulas, cada aluno disporá de material individual. Não poderá haver 

empréstimos/partilha de objectos.  

 

Tomei conhecimento___________________________________________ (Enc. Edu.) 


