
5.º e 6.º ano– 2019/20 –Segundo Ciclo– Colégio da Bafureira 

Colégio da Bafureira 
Lista de Material EV/ET  

– 2º Ciclo2019/20 
 
Lista de material necessário: 
 

 Caixa pequena para guardar todo o material 
 Caderno A5 de capa preta (folhas lisas) 

 Capa de tamanho A3 de plástico com elástico para 
guardar os trabalhos 

 Bloco de papel cavalinho A3 e A4 

 Canetas de feltro 24 ou mais cores 

 Lápis de cor 24 ou mais cores 

 Lápis de grafite n.º 2 B e 4 B 

 Régua de 30 e 50 cm 

 Esquadro e Transferidor 

 Compasso 

 Borracha branca 

 Afia 

 Tesoura 

 Cola UHU líquida e de batom 

 T-shirt velha grande ou bata para pinturas 

 1 Caixa de guaches com 5 cores (azul, magenta, 
amarelo, preto e branco) 

 Pincéis n.º 2, 6 e 10 

 Pano velho 

 Copo de plástico resistente (iogurte)  
 Godés (prato de plástico) para misturar as tintas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 

O Compasso, a régua de 30 cm, o esquadro e o 
transferidor devem andar em estojo à parte e sempre 
na mochila, porque são também material da disciplina 
de Matemática. 
Caso seja necessário mais algum material, este será 
solicitado ao longo do ano.  
 

  



5.º e 6.º ano– 2019/20 –Segundo Ciclo– Colégio da Bafureira 

Colégio da Bafureira 
2º Ciclo 

Kit Material EV/ET - 2019/20 
 
Lista de material incluído no kit: 
 

 Caderno A5 de capa preta (folhas lisas) 

 Capa de tamanho A3 de plástico com elástico para 
guardar os trabalhos 

 Bloco de papel cavalinho A3 e A4 

 Canetas de feltro 24 ou mais cores 

 Lápis de cor 24 ou mais cores 

 Lápis de grafite n.º 2 B e 4 B 

 Régua de 30 e 50 cm 

 Esquadro e Transferidor 

 Compasso 

 Borracha branca 

 Afia 

 Tesoura 

 Cola UHU líquida e de batom 

 1 Caixa de guaches com 5 cores (azul, magenta, 
amarelo, preto e branco) 

 Pincéis n.º 2, 6 e 10 

 Godés (prato de plástico) para misturar as tintas 

 
 
 
 
 
 


