Materiais 1.º Ciclo 2020-2021
A.H. Oliveira Marques - Areias
1.º ano























2 cadernos A4 (1 liso e 1 pautado) – capa preta *
2 cadernoslisos A5 – capa preta*
1 caixa de lápis de cor (com 12)*
1 embalagem de canetas de feltro (com 12)*
1 caixa de lápis de cera *
1 esferográfica azul *
2 lápis de carvão n.º 2 *
2 borrachas *
1 afia com depósito *
1 tesoura de pontas redondas *
3 tubos grandes de cola UHU* (2 de baton e 1 líquido)
1 estojo vazio para ficar na escola *
1 caderno de papel de lustro
3 cartolinas (cores diferentes)
1 dossiê A4 (lombada larga com 2 argolas) *
2 capas plásticasA4 (sem argolas)
10 capas transparentes (micas)
Papel Cavalinho (1 caderno A4)*
Papel de fotocópia (1 resma)
Plasticina (embalagem com 12 cores)*
2 pincéis (1 fino e 1 grosso)
Pasta para modelar (500g)

* este material deve vir identificado
Professor ainda não colocado pelo que a lista pode ser
alterada/adaptada.

2.º ano




















* este material deve vir identificado

Professor ainda não colocado pelo que a lista pode ser
alterada/adaptada.

3.º ano
























2 cadernos pautados A4*
1 caderno pautado A5*
1 caixa de lápis de cor ( com 12)*
1 caixa de lápis de cera (com 12) *
1 embalagem de canetas de feltro (com 12)*
1 esferográfica azul *
1 esferográfica vermelha *
2 lápis de carvão n.º 2 *
1 borracha *
1 afia com depósito *
1 tesoura de pontas redondas *
2 tubos de cola UHU de baton (grande) *
1 tubo de cola UHU líquida (grande) *
1 estojo vazio para ficar na escola *
3 cartolinas (cores diferentes)
1 dossiê A4 (lombada larga com 2 argolas) *
1 capa plástica (sem argolas)*
Papel de fotocópia (1 resma)
Papel de cavalinho (1 caderno A4)*
1 régua de 50 cm*
1 transferidor
compasso*
Dicionário da Porto Editora *
* este material deve vir identificado
Professora: Carmo Figueiredo

2 cadernos pautados A4*
1 caderno pautado A5 *
1 caixa de lápis de cor (com 12)*
1 embalagem de canetas de feltro (com 12)*
1 caixa de lápis de cera*
1 esferográfica azul *
1 esferográfica vermelha *
2 lápis de carvão n.º 2 *
1 borracha *
1 afia com depósito *
1 tesoura de pontas redondas *
3 tubos grandes de cola UHU (2 batone 1 líquido)
2 blocos de cartolinas (1 – A3 e 1 – A4)
1 dossiê A4 (lombada larga com 2 argolas) *
1 capa plástica (sem argolas)*
Papel de fotocópia (1 resma)
Papel de cavalinho (1 caderno A4)*
1 régua de 30 cm*
Dicionário de LínguaPortuguesada Porto Editora *

4.º ano
























2 cadernos pautados A4 *
1 caderno pautado A5*
Folhas A4 para dossiê (pautadas)
1 caixa de lápis de cor (com 12)*
1 embalagem de canetas de feltro (com 12)*
1 caixa de lápis de cera *
1 esferográfica azul *
1 esferográfica vermelha *
2 lápis de carvão n.º 2 *
1 borracha *
1 afia com depósito *
1 tesoura de pontas redondas *
1 dossiê A4 (lombada larga com 2 argolas) *
Separadores para o dossiê
3 tubos grandes de cola UHU (2 de baton e 1 líquido) *
2 cartolinas (cores diferentes)
1 capa plástica (sem argolas)*
Papel de fotocópia (1 resma)
Papel de cavalinho (1 caderno A4)*
1 régua de 50 cm*
1 transferidor*
1 compasso*
Dicionário da Porto Editora *
* este material deve vir identificado
Professor: Ana Matias
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Almada Negreiro - Bicesse
1.º ano























2 cadernos A4 (1 liso e 1 pautado) – capa preta *
2 cadernoslisos A5 – capa preta*
1 caixa de lápis de cor (com 12)*
1 embalagem de canetas de feltro (com 12)*
1 caixa de lápis de cera *
1 esferográfica azul *
2 lápis de carvão n.º 2 *
2 borrachas *
1 afia com depósito *
1 tesoura de pontas redondas *
3 tubos grandes de cola UHU* (2 de baton e 1 líquido)
1 estojo vazio para ficar na escola *
1 caderno de papel de lustro
3 cartolinas (cores diferentes)
1 dossiê A4 (lombada larga com 2 argolas) *
2 capas plásticasA4 (sem argolas)
10 capas transparentes (micas)
Papel Cavalinho (1 caderno A4)*
Papel de fotocópia (1 resma)
Plasticina (embalagem com 12 cores)*
2 pincéis (1 fino e 1 grosso)
Pasta para modelar (500g)

2.º ano




















2 cadernos pautados A4*
1 caderno pautado A5 *
1 caixa de lápis de cor (com 12)*
1 embalagem de canetas de feltro (com 12)*
1 caixa de lápis de cera*
1 esferográfica azul *
1 esferográfica vermelha *
2 lápis de carvão n.º 2 *
1 borracha *
1 afia com depósito *
1 tesoura de pontas redondas *
3 tubos grandes de cola UHU (2 batone 1 líquido)
2 blocos de cartolinas (1 – A3 e 1 – A4)
1 dossiê A4 (lombada larga com 2 argolas) *
1 capa plástica (sem argolas)*
Papel de fotocópia (1 resma)
Papel de cavalinho (1 caderno A4)*
1 régua de 30 cm*
Dicionário de LínguaPortuguesada Porto Editora *

* este material deve vir identificado
Professora: Alexandra Borges

* este material deve vir identificado
Professora: Graça Pereira

3.º ano
























2 cadernos pautados A4*
1 caderno pautado A5*
1 caixa de lápis de cor ( com 12)*
1 caixa de lápis de cera (com 12) *
1 embalagem de canetas de feltro (com 12)*
1 esferográfica azul *
1 esferográfica vermelha *
2 lápis de carvão n.º 2 *
1 borracha *
1 afia com depósito *
1 tesoura de pontas redondas *
2 tubos de cola UHU de baton (grande) *
1 tubo de cola UHU líquida (grande) *
1 estojo vazio para ficar na escola *
3 cartolinas (cores diferentes)
1 dossiê A4 (lombada larga com 2 argolas) *
1 capa plástica (sem argolas)*
Papel de fotocópia (1 resma)
Papel de cavalinho (1 caderno A4)*
1 régua de 50 cm*
1 transferidor
compasso*
Dicionário da Porto Editora *
* este material deve vir identificado
Professora: Alzira Pires

4.º ano
























2 cadernos pautados A4 *
1 caderno pautado A5*
Folhas A4 para dossiê (pautadas)
1 caixa de lápis de cor (com 12)*
1 embalagem de canetas de feltro (com 12)*
1 caixa de lápis de cera *
1 esferográfica azul *
1 esferográfica vermelha *
2 lápis de carvão n.º 2 *
1 borracha *
1 afia com depósito *
1 tesoura de pontas redondas *
1 dossiê A4 (lombada larga com 2 argolas) *
Separadores para o dossiê
3 tubos grandes de cola UHU (2 de baton e 1 líquido) *
2 cartolinas (cores diferentes)
1 capa plástica (sem argolas)*
Papel de fotocópia (1 resma)
Papel de cavalinho (1 caderno A4)*
1 régua de 50 cm*
1 transferidor*
1 compasso*
Dicionário da Porto Editora *
* este material deve vir identificado
Professor: Teresa Fundo
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Caparide
1.º ano




















2 cadernos A4 (1 liso e 1 pautado) – capa preta *
2 cadernoslisos A5 – capa preta*
1 caixa de lápis de cor (com 12)*
1 caixa de lápis de cera *
2 lápis de carvão HB n.º 2 *
2 borrachas brancas *
1 afia com depósito *
1 régua de 15 cm *
2 canetas de quadro branco (azul e preto) mais
apagador*
1 tesoura de pontas redondas *
3 tubos grandes de cola UHU* (2 de baton e 1
líquido)*
1 estojo vazio para ficar na escola *
1 dossiê A4 (lombada larga com 2 argolas) *
2 capas plásticas com elásticos A4 (sem argolas)
10 capas transparentes (micas)
Papel de fotocópia (1 resma)
Plasticina (embalagem com 12 cores)*
2 pincéis (1 fino n.º 5 e 1 grosso n.º12)
1 caixa de arrumação plástica (30 l) com tampa.*

* este material deve vir identificado

2.º ano
















* este material deve vir identificado

Professora: Sílvia Cabrita

Professora: Helena Isabel Croca

3.º ano

























3 cadernos pautados A4, sem argolas e com capa plástica*
1 caderno quadriculado A4, sem argolas e com capa plástica*
1 dossier A4 de lombada larga (com 2 argolas)*
6 Separadores de plástico para dossiê*
1 capa A4 de elásticos, de lombada larga*
10 capas transparentes (micas)*
1 resma de papel de fotocópia A4
2 cartolinas grandes, cor verde e uma cor à escolha (não
fluorescentes)
1 bloco de papel cavalinho A4*
1 bloco de cartolinas A3 coloridas*
2 colas líquidas (tipo UHU)*
2 colas baton grandes (tipo UHU)*
1 caneta esferográfica azul ou preta, 1 caneta esferográfica
verde e 1 vermelha*
1 caneta azul ou preta, para quadro branco*
3 lápis de carvão*
2 borrachas brancas*
1 afia lápis com depósito*
1 tesoura de bicos redondos*
24 Lápis de cor e estojo para guardar*
24 Canetas de feltro para pintar e estojo para guardar*
12 Lápis de cera*
1 embalagem de pasta branca de modelar*
1 régua com 15 a 20 cm*
Caixa plástica com tampa (30L);
* este material deve vir identificado
Professora: Susana Gouveia

1 caixa de plástico com tampa (30L)*
1 capa plástica A4 com elásticos*
2 cadernos pautados A4 (linhas)*
1 caderno A4 quadriculado*
Papel de fotocópia A4 de 80gr (1 resma)
1 caixa de lápis de cor (com 12coresou mais)*
1 caixa de canetas de feltro (com 12ou mais cores)*
1 caixa de lápis de cera (com 12 ou mais cores) *
1 caneta de quadro branco e apagador*
1 estojo com:
- 2 lápis de carvão nº2
- 1 esferográfica de cor azul
- 1 borracha branca
- 1 afia com depósito
- 1 tesoura de pontas redondas (simples)*
- 1 régua de 15 ou 20 cm *
2 tubos grandes de cola UHUbaton e 1 líquido*
10 capas transparentes/micas A4
1 caixa de aguarelas (1 pincel nº 3 e nº8)*
Dicionário básico de LínguaPortuguesa de preferência da
Porto Editora) *

3º/4.º anos

























2 cadernos pautados (linhas) A4, capa preta e sem argolas *
1 caderno A4 quadriculado, capa preta e sem argolas*
1 caderno A4 liso*
1 bloco de Folhas A4 para dossiê (pautadas)
1 bloco de Folhas A4 quadriculadas para dossiê
1 caixa de lápis de cor*
1 embalagem de canetas de feltro*
1 caixa de lápis de cera *
1 esferográfica azul + 1 de outra cor
2 lápis de carvão n.º 2 *
1 borracha branca *
1 afia com depósito *
1 tesoura de pontas redondas *
2 tubos de cola UHU (baton) *
1 capa plástica A4 com elásticos (sem argolas)*
Papel de fotocópia A4 (2 resmas)
1 régua de 30 cm*
1 transferidor*
1 compasso*
Dicionário da Porto Editora (capa azul sem ilustrações) *
2 canetas bico grosso para quadro branco*
1 caixa de aguarelas, 1 pincel nº3 e nº 9*
1 livro de Histórias *
1 caixa de plástico com tampa (30L)

* este material deve vir identificado
Professora: Elizabeth Gonçalves
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Hortênsia Diogo Correia
1.º ano




















1 Dossier formato A4 de lombada larga e com dois furos*
3 Recargas de folhas para dossier (1 liso, 1 pautado e 1
quadriculado)
1 Resma de papel para fotocópias 80 g
1 Caderno pautado formato A4 (Capa dura sem argolas -com
margens)
1 Caderno liso formato A4 (Capa dura sem argolas – com margens)
1 Caderno pautado formato A5 (Capa preta sem argolas – com
margens)
1 Caderno liso formato A5 (Capa preta sem argolas – com margens)
1 Conjunto de lápis de cor*
1 Conjunto de lápis de cera*
3 Lápis de carvão HB n.º 2*
1 Apara-lápis com reservatório*
2 Borrachas brancas*
2 Colas (UHU baton)*
1 Bloco de papel cavalinho A3
1 Bloco de papel manteiga A3
1 Capa com elásticos A4
2 Réguas duras transparentes 15 cm + 30 cm*
1 Tesoura (pontas redondas)*
2 Pincéis (um fino e um grosso n.º 12)
1 Caixa de aguarelas
1 Embalagem de plasticina colorida + recipiente para a guardar*
1 Caixa plástica 10L com tampa para guardar o material*



Livros de fichas, associados aos manuais adotados.






O material individual* deverá estar identificado pelo lado de fora.
Os manuais deverão trazer uma capa de proteção ou serem forrados com
material transparente e identificados na capa do lado de fora.

2.º ano





















1 Dossier formato A4 de lombada larga com 10 micas
1 Resma de papel para fotocópias 80 g
1 Caderno pautado A4 (com margens e sem argolas)
1 Caderno quadriculado A4 (com margens e sem argolas)
Capas protetoras para os cadernos
1 Conjunto de lápis de cor
1 Conjunto de canetas de feltro
1 Conjunto de lápis de cera
1 Esferográfica azul e verde
2 Lápis de carvão HB n.º 2*
1 Apara-lápis com reservatório
2 Borrachas brancas
2 Colas UHU baton e 1 Cola UHU líquida
1 Bloco de papel cavalinho A4
1 Capa com elásticos A4
1 Régua transparente (15 cm a 20cm)
1 Tesoura (pontas redondas)
1 Dicionário escolar 1.º ciclo
1 Caixa plástica de 10L com tampa, para guardar o material
escolar na sala de aula
Livros de fichas, associados aos manuais adotados.

Nota: Todos os manuais e cadernos de fichas deverão estar
forrados de forma a facilitar a higienização.
Todo o material individual deverá ser devidamente identificado.
Professora: Ana Monteiro

Professora: Ana Espada

3.º ano






















3 cadernos pautados (linhas) A4, sem argolas;
1 caderno quadriculado A4, sem argolas;
Capas protetoras para os cadernos;
1 dossier A4 de lombada larga com 10 micas;
1 pasta de portefólio;
1 capa de plástico com elásticos (lombada larga)
1 resma de papel de fotocópia A4;
2 colas líquidas UHU e 3 colas baton grandes UHU;
1 caneta esferográfica azul/preta, verde e vermelha;
2 lápis de carvão;
1 borracha branca;
1 afia lápis com depósito;
1 tesoura de bicos redondos;
Lápis de cor;
Canetas coloridas para pintar;
1 régua com 15 a 20 cm;
1 dicionário;
1 compasso;
1 caixa de plástico com tampa, com cerca de 40cm de
comprimento e 28cm de largura;
1 bloco de folhas cavalinho A3;
Cadernos de fichas “A Grande Aventura”, Texto Editora Português + Matemática + Estudo do Meio

Nota: Todos os manuais e cadernos de fichas deverão estar
forrados de forma a facilitar a higienização.
* Identifique todo o material escolar
Professora: Sandra Pereira

4.º ano
























3 cadernos pautados A4 (capa preta) – Port/EM/Inglês
1 caderno quadriculado A4 (capa preta) - Mat
Capas protetoras para os cadernos
Lápis de cor
Lápis de cera
Canetas de feltro
2 esferográficas azuis
1 esferográfica verde/vermelha
2 lápis de carvão n.º 2
1 borracha branca
1 afia com depósito
1 tesoura de pontas redondas
2 tubos de cola UHU baton e 1 tubo de cola líquida UHU
1 dossiê A4 (lombada larga com 2 argolas) com 10 micas
5 Separadores para o dossiê
Capa de portefólio
Papel de fotocópia (1 resma)
1 bloco A4 cartolinas de cor
1bloco A4 papel cavalinho
1 régua de 15cm(estojo) e 30 cm e 1 esquadro de 90º
1 transferidor
1 compasso
Dicionário escolar
Todo o material deverá vir devidamente identificado.
REUTILIZE TODO O MATERIAL QUE PUDER!
Professor: Heitor Machado
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Manique
1.º ano
 Dossier com pasta de arquivo formato A4 de lombada
larga, com dois furos
 Resma de papel para fotocópias 80 g
 Caderno pautado formato A4 (Capa dura sem argolas –
com margens)
 Caderno liso formato A4 (Capa dura sem argolas – com
margens)
 Caderno pautado formato A5 (Capa dura sem argolas –
com margens)
 Caderno liso formato A5 (Capa dura sem argolas – com
margens)
 Conjunto de lápis de cor
 Conjunto de lápis de cera
 Lápis de carvão HB n.º 2
 Apara-lápis com reservatório
 Borrachas brancas
 Colas (UHU baton)
 Bloco de cartolinas A3
 Bloco de folhas papel cavalinho A4
 Capa plastificada com elásticos A4 (para transporte e
proteção dos trabalhos)
 Micas A4
 Réguas duras transparentes de 15 cm e 30 cm
 Caixa de aguarelas
 Tesoura (pontas redondas)
 Embalagem de plasticina colorida + recipiente para a
guardar
 Pincel grosso
 Pincel fino
 Caixa pequena para guardar material (régua, colas,
borrachas, lápis, lápis de cor e de cera, tesoura)
O material deverá estar TODO devidamente identificado
pelo lado de fora.
Os manuais deverão trazer uma capa de proteção ou serem
forrados com material apropriado e transparente e serem
identificados na capa, do lado de fora.
Os Encarregados de Educação deverão adquirir os
livros de fichas associados aos manuais adotados.
A Professora deseja a todos um Bom Ano Escolar e muito
Sucesso nesta nova etapa!

2.º ano

 1 caixa de plástico com espaço suficiente para guardar o
material de trabalho (estojos, lápis,…) na mesa – não deve ser
muito grande…
 1 dossiê A4 de lombada larga (com 2 argolas)+capa arquivadora
 1 capa A4 c/ elásticos de plástico
 1 dicionário (se possível da Texto)
 2 cadernos A4 pautados (linhas) – capa de plástico
 1 caderno A4 quadriculado– capa de plástico Capa arquivadora
 1 caderno A4 desenho – capa de plástico
 1 caderno (TPC) A5 pautado - capa de plástico
 1resma de papel de fotocópia
 Lápis de cor(12 cores ou +); Lápis de cera (12 cores ou +);
Canetas de feltro (12 cores ou +)
 Caneta fina de quadro branco + apagador
 1 esferográfica azul ou preta + 2 de outra cor
 3 lápis de carvão (n.º 2)
 2 borrachas
 2 afias (com depósito)
 1 tesoura de pontas redondas (simples)
 2 tubos de cola batom(grandes) + 1 líquida (bisnaga)
 10 capas transparentes/micas (devem vir colocadas no dossiê)
 2 réguas:15 cm + 30 cm
 Aguarelas (1pincel fino + 1 pincel grosso)
 Plasticina (dentro de um saco)
 Livros de fichas dos manuais (PLIM – Texto Editores)
 Nota: o material deve vir todo identificado; os manuais
devem vir forrados / plastificados
Solicita-se a supervisão/responsabilização diária do material
por parte dos alunos, uma vez que não serão permitidos
quaisquer empréstimos/trocas no espaço escolar, por motivos
de segurança para todos.

3.º ano
 2 cadernos pautados (linhas) A4, sem argolas (1 deles
para inglês);
 1 caderno quadriculado A4, sem argolas;
 1 caderno de desenho A4, sem argolas;
 1 caderno pautado (linhas) A5 (T.P.C.);
 Capas protetoras para os cadernos;
 1 capa de elásticos;
 1 Pasta de arquivo;
 Separadores para o dossiê;
 2 resma de papel de fotocópia A4;
 2 colas líquidas (tipo UHU);
 2 colas stickgrandes (tipo UHU);
 1 caneta esferográfica azul ou preta e 1 caneta
esferográfica verde;
 1 caneta (azul ou preta) de quadro branco;

4.º ano











1 caderno A4 desenho
1 caderno A5 pautado sem argolas
1 resma de papel de fotocópia
1 estojo com lápis de cor e canetas de feltro devidamente
identificadas
1 estojo com 2 esferográficas azuis ou pretas e 2 ou 3 de cor, 1
caneta de quadro branco, azul ou preta e 1 de cor, 1 apagador de
quadro branco, 2 lápis de carvão (HB n.º 2), 1 borracha, 1 afia
com depósito, 1 tesoura de pontas redondas (simples), 1 tubo de
cola baton UHU + 1 líquida bisnaga UHU,1 régua pequena
(todo o material deverá vir identificado)
1 capa A4 c/ elásticos de plástico
1 portefólio com 20 bolsas no mínimo
1 capa A4 de plástico com elásticos
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 2 lápis de carvãon.º 2;
 1 borracha branca;
 1 afia lápis com depósito;
 1 tesoura de bicos redondos;
 Lápis de cor;
 Marcadores/ canetas coloridas para pintar;
 1 régua com 30 cm;
 1 compasso;
 1 transferidor;
 1 dicionário( se possível, o que não é ilustrado).
Identifique todo o material que enviar para a escola.






1 porta revistas de cartão de lombarda larga
1 compasso
1 dicionário de Português sem ilustrações
1 transferidor

*os cadernos de Português, Matemática e Estudo do Meio do ano
anterior serão aproveitados e quando for necessário será pedido
outro caderno.
O material dos estojos deverá ser reposto sempre que necessário.
Todo o material deverá vir devidamente identificado

Poderá (e deverá) aproveitar o material do ano letivo
anterior desde que o mesmo se encontre em bom estado.
Solicita-se a supervisão/responsabilização diária do
material, uma vez que não serão permitidos quaisquer
empréstimos/trocas no espaço escolar, por motivos de
segurança para todos.

NOTA: Os docentes irão enviar esta listagem para os emails dos Encarregados de Educação.
Alapraia, 10 de Setembro de 2020
Alda Silva, A Coordenadora de Departamento do 1.º Ciclo

