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LISTA DE MATERIAL             Ano letivo – 2018/2019 

 

1.º ANO A, B e C – Professores Raul Correia, Ana Rita Gama e Carla Cabral 

 

• dois cadernos A4 pautados agrafados, preferencialmente de capa dura; 

• um caderno A4 quadriculado agrafado, preferencialmente de capa dura; 

• um dossiê A4 com duas argolas de lombada larga;  

• uma capa de elásticos A4 de lombada fina (para transporte de fichas); 

• uma capa de elásticos A4 de lombada grossa (para arquivo de fichas de 

avaliação); 

• lápis n.º 2 HB; 

• uma borracha branca; 

• um apara-lápis com recipiente; 

• uma caixa de marcadores finos, uma de lápis de cor e uma caixa de lápis de 

cera; 

• um tubo de cola líquida; 

• três colas batom; 

• uma tesoura de pontas redondas; 

• uma caixa de sapatos (para guardar o material); 

• uma almofada. 

 

 

 

Nota1: todo o material deve vir devidamente identificado. A etiqueta nos cadernos e 

nos livros deve constar na parte da frente, no canto inferior direito. 

 

Nota2: trazer, por hábito, lenços de papel na mochila. 

 

 

 

Bom ano letivo! 
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2.º ANO A, B e C – Professoras Olinda Fontes, Joana Chaves e Filipa Constante 

 

• dois cadernos A4 pautados agrafados; 

• um caderno A4 quadriculado agrafado; 

• (turma A) um portefólio A4 de 80 (ou mais) bolsas plásticas (tipo livro); 

• (turmas B e C) um dossiê A4 com duas argolas de lombada larga; 

• uma capa de elásticos A4 de lombada fina; 

• lápis n.º 2 HB (grafite macia); 

• uma caneta azul e duas de cores a gosto; 

• uma borracha branca; 

• um apara-lápis com recipiente; 

• uma régua escolar (15cm ou 30cm); 

• uma caixa de lápis de cor e de marcadores; 

• uma cola batom; 

• três tubos de cola líquida; 

• uma tesoura de pontas redondas; 

• sublinhadores fluorescentes; 

• dicionário de Português (preferencialmente não ilustrado). 

 

 

Nota1: todo o material em bom estado de conservação deverá ser reutilizado e vir 

devidamente identificado. A etiqueta nos cadernos e nos livros deve constar na capa 

no canto inferior direito. 

 

Nota2: trazer, por hábito, lenços de papel na mochila. 

 

Bom ano letivo! 



1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

|Rua Cónego Barreiros   3500-093 Viseu  |  Telef: 232 421 981  |  Fax: 232 432 855  |  Email: geral@colegiodaviasacra.pt 

LISTA DE MATERIAL             Ano letivo – 2018/2019 

 
3.º ANO A, B e C – Professores Andreia Dias, Nuno Lopes e Ana Lúcia Lemos 

 

• dois cadernos A4 pautados agrafados; 

• um caderno A4 quadriculado agrafado; 

• (turma A) um dossiê A4 com duas argolas de lombada larga e 10 bolsas 

transparentes; 

• (turmas B e C) um portefólio A4 de 80 (ou mais) bolsas plásticas (tipo livro); 

• uma capa de elásticos A4 de lombada fina; 

• lápis n.º 2 HB (grafite macia); 

• uma caneta azul e duas de cores a gosto; 

• uma borracha branca; 

• um apara-lápis com recipiente; 

• uma régua escolar (15cm ou 30cm); 

• uma caixa de lápis de cor; 

• três tubos de cola líquida; 

• uma tesoura de pontas redondas; 

• sublinhadores fluorescentes; 

• dicionário de Português; 

• um compasso. 

 

Nota1: todo o material em bom estado de conservação deverá ser reutilizado e vir 

devidamente identificado. A etiqueta nos cadernos e nos livros deve constar na capa 

no canto inferior direito. 

 

Nota2: trazer, por hábito, lenços de papel na mochila.  

 

 

Bom ano letivo! 
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4.º ANO A, B e C – Professoras Ana Filipa Ramos, Sara Carrilho e Andreia Figueiredo 

 

• dois cadernos A4 pautados agrafados; 

• um caderno A4 quadriculado agrafado; 

• (turma A) um dossiê A4 com duas argolas de lombada larga e 10 bolsas 

transparentes; 

• (turmas B e C) um portefólio A4 de 80 (ou mais) bolsas plásticas (tipo livro); 

• uma caneta azul e duas de cores a gosto; 

• uma borracha branca; 

• um apara-lápis com recipiente; 

• uma régua escolar (15cm ou 30cm); 

• um transferidor; 

• um esquadro; 

• um compasso; 

• uma caixa de lápis de cor, uma de marcadores e uma de lápis de cera; 

• duas colas batom; 

• um tubo de cola líquida; 

• uma tesoura de pontas redondas; 

• sublinhadores fluorescentes; 

• dicionário de Português (preferencialmente não ilustrado). 

 

Nota1: todo o material em bom estado de conservação deverá ser reutilizado e vir 

devidamente identificado. A etiqueta nos cadernos e nos livros deve constar na capa 

no canto inferior direito. 

 

Nota2: trazer, por hábito, lenços de papel na mochila.  

 

 

 

 

Bom ano letivo! 


