Colégio de Santa Maria
Ano Letivo 2016/2017

2º CICLO
KIT ALUNO
Seja coerente, reutilize o seu material
Todo o material deve vir marcado

Educação Física:


t-shirt branca com símbolo (equipamento do colégio)



calções ou calças azuis (equipamento do colégio)



ténis apropriados



sapatilhas



meias azuis

Educação Musical:


flauta (comprada em papelaria ou supermercado) a)



caderno de Música A5 a)



capa/caderno com 10 micas a)

Educação Visual/Educação Tecnológica:


1 caixa para materiais (tipo obras com um máximo de 30 cm comprimento)



1 capa A3 de lombada fina para guardar trabalhos



1 lápis de carvão HB2



1 borracha branca



1 afia-lápis com reservatório



1 caixa de 12 lápis de cor aguarelados



1 caixa de 12 canetas de feltro



1 caneta preta de gel tipi UNI – BALL (diâmetro da esfera 0,7)



1 régua comprimento=50cm



1 aristo de 30 cm



1 tesoura



1 x-ato



1 compasso c/ adaptador para caneta



1 cola UHU líquida universal



1 cola UHU stick universal



1 caderno A5 de folhas brancas lisas (para diário gráfico)



Pincéis (1 fino + 1 médio + 1 largo)



Avental / bata

Geral:


1 Pen 8 GB



1 agenda do aluno (a fornecer pelo colégio)



1 dossiê A4 de lombada 40 amarelo para L. Portuguesa a)



1 dossiê A4 de lombada 40 azul para Inglês a)



1 dossiê A4 de lombada 40 encarnada para Matemática a)



1 dossiê A4 de lombada 70 azul para as outras disciplinas a)



1 caderno diário A5 pautado com dois furos – para CN



1 capa de micas (azul ou encarnada) - 40 micas EMRC



1 caderno diário A4 para HGP (os alunos do 6º ano mantêm o caderno usado no 5º ano,
caso não o tenham terminado)



2 cadernos diários A5, quadriculados, com furos sem argolas – para Matemática



1 capa de micas A4 com 20 micas - para as quinzenas das disciplinas



1 bota / pasta arquivadora (máximo 10 cm de largura) a)



4 conjunto de 8 separadores A4



etiquetas autocolantes brancas (entre 5 e 8 cm de lado)



1 maço de folhas A4 pautadas furadas com 100g/m2 (A RENOVAR AO LONGO DO ANO)



estojo (material obrigatório ao longo de todo o ano):
- 2 esferográficas azuis ou pretas
- lápis
- borracha
- apara-lápis (com reservatório)
- régua graduada de 15 cm
- transferidor
- esquadro
- compasso
- calculadora
- 1 stick de cola UHU

ATENÇÃO:
a) - A continuar do 5º para o 6º ano, se estiver em bom estado

