Colégio Amor de Deus – Cascais
_____________________________________________________
Ano Letivo 2016/2017
Lista de Material para o 1º ano
 Cadernos A5 do CAD:
 2 Pautados (um dos cadernos para inglês)
 1 Quadriculado
 1 Liso
 1 Recarga A4 pautada dossier
 1 Caderno A5 de 2 linhas
 1 Capa A4 com elásticos
 1 Borracha branca
 1 Afia com caixa de dupla entrada
 2 Lápis de carvão triangulares
 1 Régua que seja colocada no estojo
 1 Cx. Lápis de cera grossos “giotto”
 1 Cx. Lápis de cor grossos “maped”
 1 Cx. Canetas de feltro finas “giotto”
 1 Tesoura com pontas redondas sem bonecos
 1 Cola batom UHU
 1 Caixa de aguarelas “giotto”
 1 Embalagem de plasticina escolar com saco de plástico
de fecho para a guardar
 1 Cartolina de cor à escolha
 1 Bloco de papel cavalinho “Canson” 120 g, A4
1 Bloco com cartolinas coloridas, papel de lustro e papel
de seda A4
 1 Geoplano (os alunos novos no colégio devem falar com
a professora para o adquirir)
 1 Caixa com elásticos coloridos para o Geoplano
 2 Envelopes A5 de plástico
 1 Dossier lombada larga do Colégio com 3 micas

 Sapatilhas para Expressão Físico-motora dentro de um
saco de pano - (sapatilhas e saco identificados)
 Uma fotografia de férias, com o local indicado no verso
1 Caixa de cartão com, no máximo 15 cm de largura, 20
cm de comprimento e 10 cm de altura (é importante que
respeitem estas medidas de forma a caber debaixo da mesa)

Material específico para Artes Plásticas
Cada aluno deverá trazer um estojo identificado com o seguinte material:










1 Borracha branca
1 Lápis de grafite nº2 ou HB
Marcador “roller uniball – eye” 0,2 preto
Um frasco de tinta-da-china preta “vallejo”
Colas: 1 tubo grande batom UHU e 1 bisnaga UHU
Dois pinceis de cerdas macias nº3 e nº8
1 Caneta branca “Hybrid Gel Grip (K118)” da “Pental”
1 Marcador florescente de qualquer cor

Nota: Todo o material escolar deve vir identificado com o nome do aluno, ano e turma. Os
manuais escolares deverão ser identificados no local exterior da capa.

Todo o material escolar e as marcas sugeridas existem na papelaria do CAD, e são
equilibradas na relação preço/qualidade.

