Escola Básica do 1º Ciclo com Pré São Martinho
Lista do Material 2019/ 2020
3º ano A e B
 1 capa de arquivo de lombada larga A4 (duas argolas)
 4 separadores A4
 1 capa A5 duas argolas
 Um porta revista (lombada larga)
 2 envelopes A4 de plástico
 1 envelope A6 de plástico (cartões)
 2 cadernos quadriculado A4 sem argolas
 1 caderno pautados A4 sem argolas
 1 caderno A5 pautado sem argolas e capa plástica
 1 bloco de folhas pautadas A5
 caixa de ataches
 compasso
1 resma de papel A4
 2 lápis nº 2
 papel crepe ______________
 2 esferográficas azuis (sem ser de gel)
 2 esferográficas de cor à escolha (sem ser amarelo)
 2 borrachas brancas
 1 afia com depósito
 Cores de pau
 Cores de feltro
 1 tesoura de pontas redondas
 1 tubo de cola líquida UHU (média)
 2 colas de baton UHU (média)
 1 régua de 15 ou 20 cm (tem de caber no estojo)
 1 flauta de bisel Honner
 1 caderneta do aluno do 1º ciclo
 2 marcadores para quadro branco
 2 argolas de porta chaves
NOTA: Todo o material deverá de vir devidamente identificado.
Os livros deverão ter a identificação na capa.
O material do ano anterior que se encontre em boas condições deverá ser reaproveitado.

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré São Martinho
LISTA DE MATERIAL DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
3º ANO
 2 cartolinas (violeta e laranja)
 1 caixa de cores de cera
 1 caixa de lápis de cor
 1 caixa de marcadores de feltro
 2 colas líquidas médias
 1 frasco (125 ml) de guache (azul/magenta/amarelo)
 1 caixa de aguarelas
 1 pincel nº 10
 1 capa de elásticos de tamanho A4 (do ano anterior)
 1 caderno de papel de lustro (do ano anterior)
 Deverá trazer sempre para as aulas de Expressão Plástica: lápis, borracha, apara lápis e tesoura.
 Deverá utilizar todo o material do ano anterior em bom estado: cores de cera, cores de pau, cores de feltro
e a capa de elásticos.

LISTA DE MATERIAL DE INGLÊS
3º ANO
1 cartolina branca
1 tubo de cola UHU pequeno
Manuais de Inglês “Let’s Rock” 3ºano (manual e livro de fichas)
Porto Editora
Confirmar material do ano anterior antes de comprar

LISTA DE MATERIAL BIBLIOTECA
3º ANO
1 caderno pautado A4
Nota: todo o material das atividades deverá de vir em sacos separados e identificados (os sacos e o
material)

