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3.º Ciclo | Ano Letivo 2022/2023 
 
Geral 

 1 caderno A5 pautado (Glossário); 

 1 estojo; 

 1 lápis de carvão HB ou lapiseira;  

 1 borracha; 

 1 afia com depósito (no caso de usar lápis de carvão); 

 canetas esferográficas: azul, verde e outras cores (facultativo); 

 lápis de cor, tesoura e tubo de cola  (estojo à parte para poderem guardar no cacifo); 

 separadores; 

 dossiê ou cadernos A4 (ao critério dos alunos); 

 uma mica com algumas folhas brancas A4 (papel de impressora); 

 1 régua; 

 1 esquadro pequeno;  

 1 transferidor; 

 compasso; 

 calculadora científica. 

 

Dicionários: 

| 7.º ano 

 Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora (Nova Edição com o Acordo Ortográfico), Março de 2011; 

 Inglês/Português e Português/Inglês (sugestão de editor: Porto Editora); 

 Espanhol/Português e Português/Espanhol, Porto Editora (sugestão); 

 Francês/Português e Português/Francês, Porto Editora (sugestão). 

  

| 8.º / 9.º anos 

 Inglês/Inglês (sugestão de editor: Oxford University Press). 

 

Gramática: 

| 7.º ano 

 Gramática de Português - 3.º ciclo, Porto Editora; 

 Essential Grammar in use (capa vermelha), Cambridge (sugestão); 

 Gramática de uso del Español. Teoría y práctica. Niveles de A1 a B2, Sm-ele (capa vermelha); 

 Gramática de Francês – 3.º Ciclo e Ensino Secundário (capa roxa), Porto Editora. 

 

| 8.º / 9.º anos 

 English Grammar in use (capa azul), Cambridge (sugestão). 

 

Bibliografia de Francês 

 Applique le Français. 3.º ciclo 7.º, 8.º e 9.º anos, Porto Editora (sugestão). 
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Livros de leitura obrigatória e integral: 

 

 | 7.º ano 

 O Cavaleiro da Dinamarca, Sophia de Mello Breyner Andresen (Porto Editora);  

 Leandro, Rei da Helíria, Alice Vieira (Editorial Caminho). 

 

| 8.º ano 

 A Eneida de Virgílio Contada às Crianças e ao Povo – adaptação de João de Barros (Marcador); 

 Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor, Manuel António Pina (Porto Editora). 

 The Boy in the Striped Pyjamas, John Boyne (Random House UK) (ISBN 9781862305274). 

 

| 9.º ano 

 Contos, Eça de Queirós (Porto Editora).  

 Wonder, R. J. Palacio (Penguin Random House Children’s UK) (ISBN 9780552565974). 

 

Ciências Naturais | Físico-Química 

 1 bata de laboratório. 

 

Educação Visual  
 

1 Capa preta A3  com  elásticos e lombada larga (para guardar o material menos volumoso no cacifo) 

1 Caixa pequena de cartão ou de plástico (para guardar o material mais volumoso no cacifo) 

1 Bloco papel cavalinho A3  

1 Caderno A4 – capa preta com folhas lisas 

3 Folhas de papel vegetal A3 

1 Caixa de lápis de grafite com diferentes durezas (12 unidades)  

1 Borracha branca  

1 Apara-lápis (com caixa) 

1 Caixa de lápis de cor (12 unidades) 1 

1 Caixa de canetas de feltro (12 unidades) 1 

1 Caneta preta de ponta fina 

--- Régua 50 cm, esquadro, transferidor e compasso 

--- Cola de bisnaga universal (tipo UHU)   

--- Cola stick/baton   

1 Tesoura 

 
 
 
 

Notas: 
1 De preferência das marcas Caran d’Ache, Faber-Castell ou Staedtler. 
2 Material a adquirir somente após a solicitação da professora. 
| Todos os materiais devem ser devidamente identificados com o nome, o ano e a turma do(a) aluno(a). 
| Os materiais devem ser guardados no cacifo do aluno. 
| Outros materiais necessários serão solicitados antecipadamente, consoante a especificidade dos trabalhos práticos /projetos a realizar. 
| Sugere-se a reutilização de todos os materiais do ano letivo transato, que ainda se encontrem em bom estado de utilização. 
 

Os materiais escolares encontram-se disponíveis na papelaria do Colégio Oriente. 

 
14 de julho de 2022. 
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