
  

 
 

 

 

CADA ALUNO DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELO SEU MATERIAL E PELA SUA IDENTIFICAÇÃO  

(nome do aluno, número e turma) 

 

                                                  

Material para o quotidiano do 2º e 3º Ciclos: 

 

 

- Estojo para guardar o seguinte material: 

- lápis de grafite HB, B2 e B4; 

- afia com depósito; 

- lapiseira e minas; 

- borracha branca; 

- canetas azul, preta, verde, vermelha; 

- régua de 20 cm; 

- 2 tubos de cola: stick e líquida; 

- fita-cola; 

- tesoura pequena; 

- calculadora (não pode ser gráfica); 

- esquadro retângulo; 

- transferidor. 

- Cadernos diários/dossier com recargas (folhas pautadas, 

quadriculadas, brancas) para cada disciplina – ao critério do 

aluno. No caso de se optar por cadernos diários, adquirir um 

portefólio de micas para guardar as fichas e materiais 

distribuídos nas aulas. 

Material para Línguas (carácter 

facultativo): 

 

- Dicionário Escolar Português; 

 

- Dicionário bilingue Port/Ing e Ing/Port 

(para 2º ciclo ); 

 

- Dicionário bilingue Port/Ing e Ing/Port 

(para 3º ciclo ); 

 
 

- Dicionário monolingue Inglês (3º ciclo), 

recomenda-se Longman Active Study 

Dictionary; 

 

- Dicionário bilingue Port/Esp e Esp/Port.  

 
 

 

Material Específico para Educação Visual e Educação 

Tecnológica do Ensino Básico 

 

- 2 blocos papel cavalinho A4; (1) 

- 2 blocos papel cavalinho A3; (1) 

- 1 bloco papel cavalinho A4 (7º/8º/9º ano); 

- 1 bloco papel cavalinho A3 (7º/8º/9º ano); (2) 

- lápis grafite nº 2B (preferência azuis da Staedtler); 

- esquadro náutico grande/aristo; 

- compasso; minas para compasso; 

- caneta preta fina (de contorno) e marcador grosso preto; 

- régua 50cm; 

- canetas de feltro (no mínimo vinte canetas); 

- lápis de cor (no mínimo vinte lápis) – aconselha-se uma 

gama ergo soft ou soft; 

- caixa para guardar o material; 

- caderno ou dossier com folhas brancas (E. V.);  

- caderno ou dossier com folhas brancas ou pautadas (E.T.). 

 

Notas: 

 

(1) 1 bloco para E.V. e 1 bloco para E.T. nos 5º/6º anos. 

 

(2) Os alunos dos 7º e 9º anos que queiram continuar com 

o caderno de capa preta, apenas necessitam do 

bloco A4 de papel cavalinho. 

 

       No decorrer do ano poderão ser pedidos outros materiais 

consoante as necessidades das disciplinas. 

 

 Material Específico para Educação Física 

 

- ténis (limpos e se possível para uso 

exclusivo nas aulas de Educação Física); 

- t-shirt branca (do uniforme); 

- calções verdes (do uniforme); 

- fato de treino da Escola Luís Madureira; 

- chapéu; 

- toalha; 

- chinelos; 

- manual da disciplina. 

 

 

Amadora, 10 de julho de 2019 
 

                                                                                                      

A Direção 

__________________________ 

 

 

 

Lista de Material Escolar  

 2º/ 3º Ciclo do Ensino Básico 
Ano letivo 2019-2020 

 

 

Santa Casa da Misericórdia da Amadora 

Ano Lectivo 2010/2011 
 


