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Lista de Material  

Secundário (10º, 11º e 12º Anos) 

 

Português 

- Caderno do Colégio c/ ou s/ agrafos 

- Marcadores cores diferentes “Stabilo” 

- “Post-it” (pequenos e médios) 

- Cola UHU batom 

- Régua (mais ou menos 15 cm) 

- Obras Integrais de Leitura Orientada* 

Língua Estrangeira 

(Inglês) 

- Cadernos c/ ou s/ agrafos ou Dossier + Recarga de folhas (A4 do 

Colégio) 

 

 

 

Matemática/MACS 

- Caderno A4 c/ ou s/ agrafos ou Dossier + Recarga A4 do Colégio 

- MAT. A e B: Calculadora (CASIO FX-9860GII ou FX-CG50) **  

- MACS: FX-9750 GII** 

- Régua (mais ou menos 15 cm) 

- Compasso; 

- Transferidor; 

- Esquadro 

Biologia e Geologia // 

Biologia 

- Caderno pautado A4 c/ ou s/ agrafos + Dossier LL do Colégio 

(testes/fichas/trabalhos)  

Física e Química A 
- Caderno pautado ou quadriculado A4 c/ ou s/ agrafos + Dossier LL 

do Colégio (testes/fichas/trabalhos) 

Física // Química 
- Caderno pautado ou quadriculado A4 c/ ou s/ agrafos + Dossier LL 

do Colégio (testes/fichas/trabalhos) 

História - Caderno A4 c/ ou s/ agrafos ou Dossier + Recarga A4 do Colégio 

Geografia - Caderno A4 c/ ou s/ agrafos ou Dossier + Recarga A4 do Colégio 

Economia - Caderno A4 c/ ou s/ agrafos ou Dossier + Recarga A4 do Colégio 

Filosofia - Caderno A4 c/ ou s/ agrafos ou Dossier + Recarga A4 do Colégio 

Psicologia - Caderno A4 c/ ou s/ agrafos ou Dossier + Recarga A4 do Colégio 

Direito - Caderno A4 c/ ou s/ agrafos ou Dossier + Recarga A4 do Colégio 

Geometria Descritiva A - Situação a ver com o professor da disciplina 

Oficina de Artes - Ver lista de material 

Desenho A - Ver lista de material 

Ed. Física - Equipamento do Colégio 

EMRC - Situação a ver com o professor da disciplina 

 

*Obras a desenvolver ao longo do ano (a maioria das obras está disponível na Sala dos Manuais 

Escolares) 

** Pode ser adquirida no 1º período do 10º ano por intermédio do Colégio, que é fornecido 

diretamente pela Casio Portugal (seguirá, na devida altura, uma circular, com a informação 

integral sobre o assunto) 


