Material Escolar 3º CICLO

PORTUGUÊS

INGLÊS

•
•
•
•

Dossiê A4
Folhas pautadas
5 separadores
10 micas

•
•
•

Dossiê A4 (pode ser partilhado com outras disciplinas)
Folhas pautadas
Dicionário escolar bilingue (nem muito abreviado, nem muito exaustivo - os
dicionários do estudante da Porto Editora são uma boa referência) –
OPCIONAL
Portfólio para arquivamento de fichas e testes.

•

•
ESPANHOL

2021

•

Caderno A4 pautado e portfólio para arquivo de fichas e testes
ou
Dossiê A4 que pode ser partilhado com outras disciplinas

No 7º ano, é preferível a escolha do caderno e portfólio

FRANCÊS

CIÊNCIAS
NATURAIS

FÍSICOQUÍMICA

•
•

Caderno A4 pautado e portfólio para arquivo de fichas e testes
ou
Dossiê A4 que pode ser partilhado com outras disciplinas

•

Caderno + portfólio ou dossiê (podem partilhar com outras disciplinas)

•

Caderno PraticaMente (disponível na plataforma Moodle e no Centro de
Imagem).

•

Caderno ou dossiê A4 (de preferência com folhas quadriculadas)
o Se optarem por caderno, é necessário um portfólio para arquivo
o Se optarem por dossiê, pode ser partilhado com outra disciplina
Máquina de calcular (de preferência científica)
Régua (15/20 cm)

•
•

•

MATEMÁTICA

Caderno A4 e portfólio (para as fichas e testes)
ou
Dossiê A4 com 3 separadores
Régua pequena (15/20 cm)
Transferidor e esquadro (ou esquadro geométrico)
Compasso
Calculadora científica (não gráfica)

•
•
•
•
•

7.º ano:
● Portefólio com folhas transparentes (40 folhas)
● 25 folhas pautadas
● Desafios da História disponível na Plataforma Moodle ou no Centro de
Imagem
8.º ano:
● Dossiê ou caderno diário de preferência A4
● Desafios da História disponível na Plataforma Moodle ou no Centro de
Imagem
9.º ano:
● Dossiê ou caderno diário de preferência A4

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

•
•
•
•

Caderno diário ou dossiê (ao gosto do aluno)
Capa ou arquivador de documentos
Lápis de cor (podem ser aproveitados os de Educação Visual)
Régua de pelo menos 20 cm

De acordo com as necessidades, outros materiais serão solicitados ao longo do ano
letivo (ex.: papel milimétrico, papel vegetal, ...)

•

EDUCAÇÃO
VISUAL

1 Capa/Pasta A3 (tipo caixa) para guardar todo o material de Educação
Visual;
• 1 Bloco de Papel Cavalinho A3;
• 1 Estojo com:
- 3 Lápis de Grafite de diferentes durezas: 2H; HB e 4B ou 5B (duro, médio e
mole);
- 1 Borracha branca;
- 1 Afia Lápis com reservatório grande para aparas;
- 1 Caneta Calibrada preta 0,5.
• 1 Caixa de 18 ou 24 Lápis de Cor de preferência com designação de “Mole” ou
“Soft” (são mais macios, sendo mais fácil pintar sem “riscar”);
• 1 Caixa de Aguarelas;
• 1 Esquadro Geométrico (Aristo) de 30 cm (15cm + 15cm) e recomenda-se o
uso de uma régua de 30/40 cm;

•
•
•
•
•

1 Compasso (de preferência com adaptador para caneta);
1 Cola Celulósica;
1 Cola Batom;
1 Prancheta de cartão A3, ou equivalente, para proteger a mesa de trabalho
(pode ser a contracapa de um bloco velho de papel cavalinho);
1 Tesoura;

• Material a comprar só depois da explicação do professor:
- 1 Dossiê ou Capa de Argolas A4 com:
- 20 Folhas de Máquina/cópia A4;
- 10 Micas A4;
- 5 Folhas de Papel Vegetal de arquiteto A4 (é o mais transparente).
- Canetas de Feltro (servem as canetas dos anos anteriores);
- 1 Pacote de Toalhetes húmidos.
NOTA 1: Este material encontra-se à venda na papelaria da escola. O material
adquirido nos anos anteriores deverá ser verificado e, caso esteja em boas
condições, poderá continuar a ser usado;
NOTA 2: Todo o material deve estar devidamente identificado;
NOTA 3: Todo o material pedido para Educação Visual deverá permanecer sempre
dentro da pasta de EV, ainda que seja utilizado para outras disciplinas;
NOTA 4: Ao longo do ano, será necessário utilizar outros materiais específicos para o
desenvolvimento de alguns trabalhos. Estes materiais serão selecionados de
acordo com os projetos individuais de cada aluno;
NOTA 5: Na primeira aula os alunos serão esclarecidos sobre estes e outros materiais
necessários.

EDUCAÇÃO
FÍSICA

TIC

•

PAVILHÃO
- Ténis
- Sapatilhas para as aulas de Ginástica
- Calções brancos/cinzentos ou leggings azuis escuras ou pretas
- Camisola “salesianos”
- Meias de desporto
- Fato de treino (modelo do colégio) – facultativo

•

EXTERIOR
- Ténis próprios, mais todo o material de pavilhão
- SweatShirt Salesianos de Lisboa

•

PISCINA
- Fato de banho (modelos utilizados na competição)
- Touca
- Chinelos
- Toalha

•

Portfólios digitais, logo não é necessário comprar material

•

Headphones próprios (para ouvir música - evitar headphones do tipo auricular
para telemóvel)

•

Adaptador “jack 1/8 para jack 1/4” (jack pequeno para jack grande)

TEATRO

•
•

Portfólio A4 e caderno
Meias antiderrapantes ou sapatilhas de ginástica

EMRC

•

Caderno diário ou dossiê

MÚSICA

Nota: estojo com material de escrita comum a todas as disciplinas.

Votos de um excelente ano letivo!

