Lista de Material Escolar | 3.º Ciclo
2020/2021
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, Porto Editora (sugestão);
Espanhol/Português e Português/Espanhol, Porto Editora (sugestão);
Francês/Português e Português/Francês, Porto Editora (sugestão).

· 8.º / 9.º anos:

- Inglês/Inglês, Oxford (sugestão).

- Gramáticas:
· 7.º ano:

- Gramática de Português - 3.º ciclo, Porto Editora (sugestão);
- 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) (sugestão);
- Gramática de Francês – 3.º Ciclo e Ensino Secundário (capa roxa), Porto Editora (Sugestão).

- Bibliografia de Francês:

- Applique le Français. 3.º ciclo 7.º, 8.º e 9.º anos, Porto Editora (sugestão).

· 8.º / 9.º anos:

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

- Livros de leitura obrigatória e integral de Português:
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).

9.º ano:

- Contos, Eça de Queirós (Porto Editora).

- Ciências Naturais e Físico-Químicas - 7.º, 8.º e 9.º anos:
- 1 bata de laboratório.

- Educação Visual - 7.º, 8.º e 9.º anos:
MATERIAL GERAL:

- Os alunos podem reutilizar materiais de anos anteriores.
- Os materiais devem ser guardados pelos alunos no cacifo.

1
1

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

1

Caixa de lápis de grafite (12 unidades)

1

Borracha branca

1

Apara-lápis (com caixa)

1

Caixa de lápis de cor (Caran d’Ache - 12 unidades) *

1

Caixa de canetas de feltro (Caran d’Ache - 12 unidades) *

1

Caneta preta de ponta fina

---

Régua 50 cm, esquadro, transferidor e compasso

---

Cola de bisnaga universal (tipo UHU)

---

Cola stick/baton

1

Embalagem de fita cola

1

Tesoura

---

Cartolinas A2

a)

1

Tela branca

a)

3

Pincéis espatulados (a definir);
Trinchas (a definir). a)

1

Embalagem de tintas acrílicas (amarelo; azul ciano; magenta;
branco; preto) - 120ml
a)

1

Bata ou t-shirt comprida (para proteção da roupa).

MATERIAL ESPECÍFICO:

Outros materiais necessários serão solicitados
antecipadamente, consoante a especificidade
do(s) trabalho(s) prático(s) /projeto(s) a
realizar (nomeadamente materiais recicláveis,
entre outros).

Obs.:
a) Material a adquirir somente
solicitação da professora.

após

a

*A marca Caran d’Ache não é obrigatória, no
entanto é a que apresenta melhor qualidade.

Nota: Todos os materiais devem ser
devidamente identificados com o nome, o
ano e a turma do(a) aluno(a).

a)

a)

Os materiais escolares encontram-se disponíveis na papelaria do Colégio Oriente.
Agradecemos desde já a vossa colaboração.

