Escola Básica do 2º e 3º Ciclo do Estreito de Câmara de Lobos

Ano Letivo 2021-2022

Lista de material de Educação Visual e de Educação
Tecnológica do 2º Ciclo
1 Capa de elástico A3 de lombada larga

1 Bloco multiusos A4

e cartão duro.

1 Régua de 50 cm.

2 Boco de desenho A3.

1 Transferidor.

1 Bloco de desenho A4.

1 Borracha branca.

2 Folha de papel vegetal A4.

1 Apara-lápis.

1 Lápis 2B.

1 Compasso com qualidade.

1 Lápis HB.

1 Caixa de guache.

1 Porta minas 07.

1 Caixa de marcadores de feltro.

3 Pinceis: fino, médio, grosso e de

1 Caixa de lápis de cor.

traço.

1 Caneta permanente de qualquer

1 Trincha de uma polegada.

cor.

1 Tesoura de bicos (de metal batil

2 Boiões (frascos) pequenos de

média).

plástico fortes.

Um 1/4 Litro de cola branca.

1 Avental ou t-shirt grande usada

2 Tubos de cola média líquida UHU.

de publicidade.

Caderno A5

1 Caixa de sapatos média.

1 Fita-cola.
1 Pano usado para limpeza.
Nota – deverão aproveitar todo o material que já tenham de anos anteriores
e este deve vir identificado.
Ao longo do ano letivo poderá ser necessário outros materiais.

Estreito de Câmara de Lobos, 19 de julho de 2021
Delegada de ET (Liliana Sousa)

Delegada de EV (Anabela Chaves)

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

Lista de material de Educação Visual do 3.º Ciclo
Ano Letivo 2021_2022
Observação: O material do ano transato que se encontre em condições de utilização, deve ser aproveitado. Todo o
material deve estar devidamente identificado com o nome, ano e turma.

Material necessário
- 1 Capa de elásticos tamanho A3;
- 1 Bloco de Desenho de papel cavalinho formato A3;
- 1 Bloco de Desenho de papel cavalinho formato A4;
- Folhas de rascunho (3 papel de máquina e 2 quadriculado)
- Folhas de papel vegetal formato A3 (mínimo 3)
- Lapiseira de minas 05/07 mm;
- 1 Lápis de grafite N.º 1; 2 e 3, outro 4B e outro 6B;
- 1 Borracha branca e 1 Apara-lápis com depósito
- 1 Compasso, 1 Régua de 50 cm, 1 transferidor, 1 Esquadro 60º e outro de 45º
- 1 Caneta preta de ponta fina em gel.
- 1 Pano de limpeza e 2 copo de plástico (de iogurte).
- Pinceis nº 2, 4, 6 e 1 paleta.
- 1 Fita-cola; 1 Cola stick e ou 1 Cola líquida de preferência UHU
- 1 “ X-ato” e 1 tesoura média de bicos em metal
- 1 Caixa de Lápis de cor (mínimo12);
-1 Caixa de Marcadores de feltro (mínimo12);
- 1 Caixa de Cores de Cera (mínimo12);
- 1 Caixa de guaches (amarelo, magenta, azul ciano, preto e branco);
- 1 Caixa de Aguarelas de pastilha (mínimo12);
- 1 Caixa de sapatos média;
- 1 Caixa de Pastel seco ou de óleo;

- 1 Pano de limpeza, 2 Pacotes de lenços de bolso, 1 Pacote de toalhitas húmidas, 1 par de Luvas
descartáveis e 1 frasco de álcool-gel – material necessário para a proteção individual do aluno devido ao
Covid-19.
Podem reutilizar e trazer: - Se tiver, outros materiais de cor que tenha de anos anteriores (ceras,
pasteis, carvão ou outros) outros papeis que tenha de anos anteriores (papel craft, papel de embrulho,
papel manteiga, celofane, etc.)
Importante: De acordo com o protocolo a adotar relativamente à Covid-19 não é possível partilhar e
emprestar material de EV na sala de aulas.
Observações: De acordo com os projetos a desenvolver pelos alunos, poderão ser pedidos,
pontualmente, outros materiais, ao longo do ano letivo.
Os materiais serão utilizados no 7.º, 8.º e 9.º anos, devendo por isso ser preservados em boas condições.

