
 

 

 

 
 

 

Nota: as alunas que já têm o material solicitado em bom estado não necessitam comprar. O 

material deve vir para o Colégio devidamente identificado. 

 

  

 LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

Ano Letivo 2022-2023 

 3º CEB (7º, 8º e 9º anos) 

Material Escolar para Matemática  

• Régua (mínimo 40 cm) 

• Compasso 

• Transferidor  

Material Escolar para Educação Física e para Oficina Artística 

• T-shirt com o escudo do Colégio. 

• Calções azuis com o escudo do Colégio ou calças de fato de treino azul-escuro ou leggings 

azuis escuras. 

• Sapatilhas e meias de desporto. 

• Sweatshirt ou casaco azul escuro com o escudo do Colégio (no Inverno). 

• Bolsa com elásticos e ganchos para prender o cabelo. 

• Material necessário para tomar banho após as aulas de dois tempos seguidos, 

nomeadamente: chinelos, toalha, touca (para o caso de não querer molhar o cabelo) gel de 

banho/sabonete.  

Notas:   

- Não é permitido o uso de colares, pulseiras, relógios, anéis e brincos de grandes dimensões 

por motivos de segurança e como forma de prevenção.  

 - Cada aluna tem de responsabilizar-se pelos seus pertences.  



 

 

 

Material Escolar para Educação Visual 

• 2 Blocos de papel cavalinho A4  

• 1 Bloco papel cavalinho A3   

• 1 caderno A5 tipo sebenta  

• Lápis nº2 HB 

• Lápis 2B 

• Borracha branca 

• Aguça  

• Régua (mínimo 40 cm) 

• Esquadro (mínimo 25 cm) 

• Compasso 

• Transferidor 

• Lápis de cor (no mínimo 12)   

• Marcadores (no mínimo 12) 

• Guache (3 cores primárias: magenta, azul ciano e amarelo primário), branco e preto 

• Paleta 

• Pano (pequeno para limpar pincéis)  

• Pastel de óleo/ seco (caixa pequena) 

• Pinceis nº 2, nº4 e nº6 

• Papel vegetal A4 

• Papel de lustro 

• Papel quadriculado (4 folhas A4) 

• Cola UHU líquida  

• Cola de batom 

• Tesoura 

• Capa de elástico A3 

• Portfólio A4 (mínimo 50 micas)  


