Ano Letivo 2022/ 2023

Lista de Material de Educação Visual
3º Ciclo

• Régua de 50cm
• Esquadro 45º
• Caixa de 12 lápis de grafite (diferentes graus de dureza, por exemplo 2H, H, HB, 2B, 4B... 8B)
• Borracha Branca
• Caneta de bico fino preta (tipo Rotring)
• Canetas de acetato: preta de espessura F (fina) e M (média)
• Afia
• Caixa de 24 lápis de cor STAEDTLER ergo soft
• Caixa de 20 canetas de feltro STAEDTLER triplus color
• Caixa de pastel de óleo GIOTTO
• Caixa de aguarela GIOTTO
• Tesoura
• Compasso
• Cola UHU stick
• Bisnaga de cola UHU líquida
• Rolo de fita cola
• Bloco de Papel Cavalinho A3
• Diário/ bloco gráfico A5 folhas brancas com, aproximadamente, 160gr
• Bloco de cartolinas coloridas A3
• 2 Cartolinas 65 cm x 50 cm de cor à escolha do aluno (para fazer a capa de trabalhos da disciplina)
• CAPA A3+ para guardar todo o material
Medidas máximas: 55 cm de largura, 37 cm de altura e no máximo 5 cm de espessura; e com pega.
(não serão aceites capas com dimensões superiores às referidas).
A identificação da capa (nome, número, ano e turma) deve constar nas duas laterais da mesma.
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Material de pintura:
• Pincéis redondos com pelo sintético (nº2, 4, 6 e 8)
• pincéis espatulados pelo sintético (nº2, 4, 6 e 8)
• Trincha com pelo sintético (nº3)
Outros Materiais:
• Saco verde do Colégio (para guardar o material de pintura)
• Um pano absorvente (tipo Villeda)
• Bata
Se for necessário qualquer outro material, de acordo com a especificidade dos trabalhos, será́
posteriormente solicitado pelos docentes da disciplina durante o ano letivo.
Todo este material deve estar identificado com o nome, número, ano e turma do aluno.
O material será guardado no interior da capa A3, com exceção do material destinado ao saco verde do
colégio.
Nota:
Os alunos que conservem o material do ano transato em bom estado, não necessitam de adquirir novo.
O material constante nesta lista é para uso exclusivo das disciplinas de Educação Visual. Aos alunos é dada
a possibilidade de guardar a capa de materiais na sala destas disciplinas, à qual não terão acesso fora da
aula. A ausência do material necessário implicará a não realização da atividade proposta.
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