Colégio de Santa Maria
Ano Letivo 2016/2017

Lista de material escolar 1º Ciclo
O material escolar é comprado pelos Pais e deve corresponder exatamente ao pedido.
Os alunos devem trazer todo o material no primeiro dia de aulas, devidamente identificado.
Os manuais escolares deverão ser todos plastificados e devidamente identificados, com uma
etiqueta na capa (bem visível).
RECICLAR MATERIAL – Todo o material utilizado no ano anterior e que estiver em bom
estado deve ser aproveitado!
4º Ano
Material
Um estojo com:
- caneta esferográfica azul e verde, 1 marcador flurescente para sombrear, 2
lápis de carvão HB2, 2 borrachas brancas, apara-lápis com caixa, régua pequena,
tesoura ponta redonda e 2 colas stick
Um outro estojo com:
- lápis de cor e lápis de cera

Quantidade

2 estojos
(reutilizar)

Compasso

1

Recarga de folhas pautadas A4 (100grs/100 folhas – obrigatoriamente grossas)

2

Caderno A5 quadriculado sem argolas (à escolha do aluno)

1

Dossier A4 com lombada larga encarnado (liso)

1

Dossier A4 com lombada larga (à escolha do aluno)

1

Capa de elásticos A4 de plástico (à escolha do aluno)

2

Index Post-it de cores (retangulares pequenas, para servirem de marcador)

1

Separadores para dossier A4

1

Micas (bolsas de plástico A4 – obrigatoriamente grossas)
Material para Expressões
T-shirt
branca
com o símbolo do colégio (grande e à frente),
E. E. Físicocalças ou calções azuis, ténis e sapatilhas
-Motora
E. E. Musical Flauta Bisel (trazer a do ano anterior)
Caderno pautado A4, sem argolas e com capa de plástico (trazer o
Catequese
do ano anterior, sem arrancar as folhas já escritas)
Caderno pautado A5, plastificado e sem argolas (trazer o do ano
anterior, sem arrancar as folhas já escritas)
Inglês
Capa de arquivo A4 azul escura ou encarnada (com ferragens
para furos - reutilizar)
1 estojo (exclusivo para a disciplina de Expressão Plástica)
com: 1 lápis de carvão HB2, 1 borracha de cor branca, 1 afia-lápis,
1 caixa de aguarelas, 1 caixa de 12 lápis de cor, 1 caixa de
E. E. Plástica
12 canetas de feltro, 1 cola stick tipo UHU, 1 tesoura, 1 capa com
elásticos para folhas A3, 1 caderno de folhas lisas formato A5 (Diário
Gráfico)

1 embalagem
(100 micas)
Quantidade

1
1
1
1

1 de cada

