Colégio da Bafureira
1.º ano
Lista de Material – 2019/20

Livro para leitura acompanhada na sala de aula: “A
ovelhinha preta” de Elizabeth Shaw, Caminho Editora

Lista de material necessário:
2 Cadernos pautados (tamanho A4 sem argolas / um
para Português, outro para Inglês)
1 Caderno quadriculado (tamanho A4 sem argolas)

Algum deste material já foi utilizado na sala dos 5 anos,

1 Caderno pautado (tamanho A5) sem argolas (caderno
de escrita livre)
1 Régua de plástico de 15/20 cm
2 Estojos (sem ser de metal)
4 Lápis de carvão
1 Afia (de preferência que armazene aparas)
3 Borrachas brancas
1 Tesoura (de ponta redonda)
3 Tubos de cola baton e 1 tubo de cola líquida
1 Conjunto de lápis de cor
1 Conjunto de canetas de feltro
1 Capa A4, com elásticos (transporte e proteção dos
trabalhos que vão para casa)
1 Dossier arquivo (tamanho A4 lombada grossa / com 2
argolas para arquivo de trabalhos na aula)
6 separadores para o dossier A4

1 caixa plástica (para guardar o material) – tipo caixa de
sapatos

não sendo por isso necessária a sua substituição.
Uma utilização equilibrada dos recursos fará com que não
exista necessidade de comprar material novo. Esta é uma boa
medida a nível ambiental e económico.
Todo o material deve ser identificado de forma visível.
Agradecemos que os manuais e cadernos sejam plastificados
e identificados na capa do lado de fora.
Sugerimos que a aquisição do uniforme e equipamento
desportivo do Colégio seja feito antes do início das aulas. Todas as
peças de vestuário do uniforme e do equipamento desportivo
também devem ser devidamente identificados.

Desejamos muito sucesso para esta nova etapa!

1 Cartolina Vermelha e 1 Cartolina Branca
2 folhas de Eva (cor à escolha)
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1 Capa A4, com elásticos (transporte e proteção dos
trabalhos que vão para casa)
6 separadores para o dossier A4
1 Cartolina Vermelha e 1 Cartolina Branca

Colégio da Bafureira
1.º ano
Lista de Material incluído no Kit –
2019/20
Lista de material necessário:
1 Régua de plástico de 15/20 cm
4 Lápis de carvão
1 Afia (de preferência que armazene aparas)
3 Borrachas brancas
1 Tesoura (de ponta redonda)
3 Tubos de cola baton e 1 tubo de cola líquida
1 Conjunto de lápis de cor
1 Conjunto de canetas de feltro
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