Lista de material escolar para os
1º e 2º anos de escolaridade
Ano Letivo 2018/ 2019

 2 lápis de carvão n.º 2
 2 esferográficas azuis ou pretas (ponta fina)
 1 afia com depósito
 1 borracha branca para lápis
 1 caderno pautado tamanho A5 (sem espiral)
 1 caderno pautado tamanho A4 (sem espiral)
 1 bloco de folhas A4 pautado
 2 blocos A4 de papel cavalinho
 1 bloco A4 de cartolinas
 1 capa de elásticos A4
 1 dossiê de lombada larga de duas argolas
 1 caixa de canetas de feltro (12 cores – ponta fina)
 1 caixa de lápis de cor (12 cores – bico fino)
 1 caixa de guaches pequenos (6 cores)
 1 embalagem de plasticina
 1 conjunto de 10 micas
 1 caixa (tamanho A4) para arrumação do material do aluno
 1 cola universal em bisnaga(média UHU)
 1 régua de 20 cm
 1 pincel n.º 4
 1 pincel n.º 6
 1 tesoura de bicos
 O material do aluno deve vir devidamente identificado.
 Aconselha-se a que os livros e os cadernos sejam plastificados.

Sardoal, 13 de julho de 2018

A Diretora,
____________________________________
(Ana Paula Faustino Sardinha)

Lista de material escolar para os
3º e 4º anos de escolaridade
Ano Letivo 2018/ 2019
 2 lápis de carvão n.º 2
 2 esferográficas azuis ou pretas (ponta fina)
 2 esferográficas de cor (ao gosto)
 1 afia com depósito
 1 borracha branca para lápis
 1 caderno pautado tamanho A5 (sem espiral)
 1 caderno pautado tamanho A4 (sem espiral)
 1 bloco de folhas A4 pautado
 1 blocos de folhas A4 quadriculado
 2 blocos A4 de papel cavalinho
 1 bloco A4 de cartolinas
 1 capa de elásticos A4
 1 dossiê de lombada larga de duas argolas
 1 caixa de canetas de feltro (12 cores – ponta fina)
 1 caixa de lápis de cor (12 cores – bico fino)
 1 caixa de guaches pequenos (6 cores)
 1 conjunto de 10 micas
 1 caixa (tamanho A4) para arrumação do material do aluno
 1 cola universal em bisnaga(média UHU)
 1 compasso (tipo escolar)
 1 transferidor plástico
 1 esquadro plástico de 30 cm
 1 régua de 30 cm
 1 pincel n.º 4
 1 pincel n.º 6
 1 tesoura de bicos

 O material do aluno deve vir devidamente identificado.
 Aconselha-se a que os livros e os cadernos sejam plastificados.

 1 Dicionário de Português
 1 Gramática de Português: “ Dá Asas à Imaginação”, Editora Educação Nacional

Sardoal, 13 de julho de 2018

A Diretora,
____________________________________
(Ana Paula Faustino Sardinha)

