Colégio da Bafureira
Sala do 4.º ano B
Lista de Material – 2019/2020

1 Conjunto de canetas de feltro;
1 Cartolina branca;
1 Pasta de modelar branca – embalagem pequena;
2 cartolinas verdes (1 clara e 1 escura);
Saco de espátulas de madeira (espátula de médico);
1 Capa com elásticos (transporte e proteção dos trabalhos que vão
para casa);

Lista de material necessário:

1 Capa de ferragens (com 10 micas);
3 Cadernos pautados (tamanho A4) sem argolas (para Inglês (podem

1 Dossier arquivo lombada grande (tamanho A4 / com 2 argolas para

utilizar o caderno do 3.º ano);

arquivo de trabalhos das aulas) + 1 Dossier arquivo lombada fina (40-50

1 Caderno quadriculado (tamanho A4) sem argolas;

mm para Portefólio);

1 resma de folhas pautadas e 1 resma de folhas quadriculadas;

12 Separadores para o dossier;

1 Régua de plástico de 15/20 cm (que caiba dentro do estojo);

Livros: O Gigante egoísta de Oscar Wilde, Porto Editora (1.º Período) &

1 Compasso;

Teatro às Três Pancadas de António Torrado, Editora Caminho (2.º

1 Transferidor;

Período);

1 Esquadro;

Livro: “A minha História de Portugal”, de Elisabete Jesus e Eliseu Alves,

1 Estojo (sem ser de metal);

Porto Editora;

3 Lápis de carvão (de preferência HB 2);

1 Flauta de bisel (do ano anterior);

1 Afia (de preferência que armazene aparas);

Dicionário Porto Editora (do ano anterior).

2 Borrachas brancas;

“A Gramática – Português 1.º Ciclo, Porto Editora (do ano anterior)

1 conjunto de 4 esferográficas (preta, azul, vermelha e verde);
2 Marcadores para sublinhar;

Algum deste material já os alunos têm em casa. Este material

1 Corretor;

poderá transitar para o ano letivo que agora se inicia, não sendo por

1 Conjunto de post-it;

isso necessário a sua substituição.

1 Tesoura de ponta redonda;

Uma utilização equilibrada dos recursos fará com que não

2 Tubos de cola batom (tamanho grande);

exista necessidade de comprar material novo. Esta é uma boa

1 Tubo de cola líquida;

medida a nível ambiental e económico.

1 Conjunto de lápis de cor;

Todo o material deve ser identificado.
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Os manuais e cadernos, se possível, devem ser plastificados

1 Corretor;
1 Conjunto de post-it;

e identificados na parte de fora da capa à frente.
Poderá ser solicitado, ao longo do ano letivo, novo material

1 Tesoura de ponta redonda;
2 Tubos de cola batom (tamanho grande);

para reposição.

1 Tubo de cola líquida;
1 Conjunto de lápis de cor;
1 Conjunto de canetas de feltro;
1 Cartolina branca;
1 Pasta de modelar branca – embalagem pequena;
2 cartolinas verdes (1 clara e 1 escura);
1 Capa com elásticos (transporte e proteção dos trabalhos que
vão para casa);
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1 Capa de ferragens (com 10 micas);

Sala do 4.º ano

Lista de Material incluído no Kit

6 Separadores para o dossier;

–

1 Flauta de bisel (de preferência da marca Hohner);

2019/2020
1 Régua de plástico de 15/20 cm (que caiba dentro do estojo);
1 Compasso;
1 Transferidor;
1 Esquadro;
3 Lápis de carvão (2 ficarão de reserva na sala de aula);
1 Afia (de preferência que armazene aparas);
2 Borrachas brancas;
1 conjunto de esferográficas (4 cores – preto, azul, vermelho e
verde);
2 Marcadores para sublinhar;

4.º ano B – 2019/2020 – Colégio da Bafureira

