
1º ANO 

1 dossier de 2 furos de lombada grossa           
4 cadernos pautados A4 (capa dura) 
2 lápis de carvão HB 2 
2 borrachas 
1 afiador com caixa 
1 tesoura de bico (não redondo) 
1 blocos A4 de cartolinas coloridas 
1 blocos A4 de papel cavalinho  
1 bloco A3 de papel cavalinho        
1 capa A4 de elásticos  
1 capa de cartão de elásticos A3  
1 capa portfólio de 20 micas 
1/2 resma A4 de papel de fotocópia                     
1 caixa de c/ cerca de 21 cm de comprimento 
(pode ser de gelado)   
 
 

1 régua de 15 cm 
1 caixa de lápis de cera de ponta fina (12 
unidades)      
1 caixa de lápis de cor, 12 unidades 
(marca giotto)   
1 caixa de canetas de feltro de ponta fina 
(marca giotto) 
1 caixa de canetas de feltro de ponta 
grossa (marca giotto) 
2 tubos de cola líquida (marca clear 
ou UHU) 
2 tubos de cola batom grande 
1 saco plástico grande de lixo   

 
 

 

NOVOS INGRESSOS 

No 1º Ciclo do Ensino Básico a criança experimenta e cria. Assim, quanto maior a diversidade de materiais 
à sua volta, maior a diversidade e a riqueza das suas criações. Nesta conformidade e para que os alunos 
realizem os seus trabalhos nas melhores condições, solicita-se a colaboração dos Encarregados de 
Educação, mediante a compra dos materiais que constam na lista recomendada. 

 

Mais se solicita que os Pais e Encarregados de Educação procedam a: 
 

- Aquisição dos materiais tendo em conta a relação preço/eficácia; 
- Etiquetagem dos materiais, identificando o nome e a turma a que pertence o aluno; 
- Entrega dos mesmos materiais ao/à Professor/a titular de turma. 

 
 

 

 

 

Observações: 
 Agradecemos que os cadernos A4 de capa dura não sejam de argolas. 
 Os materiais da marca giotto têm de ter a marca escrita no próprio material, 

se for só na caixa, não são verdadeiros. 
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