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LISTA DE MATERIAL - 2019 - 2020 
A maioria do material abaixo mencionado para o ano letivo 2019/2020, encontra-se disponível na papelaria do colégio. Em 
caso de dúvida, não comprar antes de falar com o professor. 

 Capa A3 resistente para guardar blocos e desenhos A3 e A4;  

 Caixa para guardar materiais (que caiba no cacifo da escola); 

 Bloco A3 papel tipo cavalinho A3, 120g – para desenho de observação/estudos  

 Papel Vegetal A3 (algumas folhas); 

 Lapis de Cor aguareláveis Carand’ache / Staedler / Faber-Castell ou Koh-i-noor ou marca de qualidade idêntica 
(mínimo 18); 

 Aguarelas de boa qualidade (caixa pequena de bolso);  

 Pastéis de óleo neopastel Gallery (papelaria) ou Carand’ache ou marca idêntica (varias cores + branco/ preto); 

 Espátulas 

 Lápis de grafite de várias durezas: HB, 3B, 6B, 3H …(papelaria); 

 Lapiseira e minas 0,5 (das mais baratas); 

 Caneta caligráfica fina preta 0,5 uniball ou Pilot G-Tec C4 0,4 (papelaria); 

 Caneta preta de acetato de ponta dupla ponta Staedler DUO / fina e grossa;  

 Caneta de tinta branca (uni Posca PC 1M, bullet shaped, 1 mm) e/ou ( Pentell Hybrid Gel ). 

 PINCEIS: Conjunto 3 Pincéis “Campus” (Tamanhos S / M / L) OU em alternativa Pincéis VAN GOGH (nº20 ou 
22) e KOLIBRI (+/- nº 16 / 10 e 6) (papelaria ou loja). 

 Pincel c/depósito de água, Pentel Arts Aquash, ponta média (na papelaria) ou Derwent na loja; 

 Tinta da china preta e sépia (papelaria);  

 Borracha branca para desenho (na papelaria); 

 Afia lápis (papelaria); 

 Tesoura de bicos; 

 X-ATO (papelaria); 

 Cola tipo bisnaga ou batom (obrigatório / na papelaria); 

 Fita-cola (obrigatório - papelaria); 

 Cola branca (boião pequeno - papelaria) 

 Régua de 40 cm; esquadro, compasso, transferidor (anos anteriores); 

 Laca extra-forte (cabelo- supermercado ou chinês); 

 Godés/pratos de plástico pequenos, um recipiente para a água e pano de limpeza; 

 Diário Gráfico A4 (papel gramagem mínima 180 gr); 

 Diário Gráfico A5 (ARTES CAD – papelaria) 

 Caneta Aparo PILOT VPen (F/ M). 

 Estojo para guardar materiais riscadores, pinceis, borrachas, etc ...; 
 
Comprar SÓ depois de falar com os professores: 

 

 Cabo e Aparos e/ou canetas caligráficas (exemplo: aparo Art Pen ou Pilot Parallel 2,4mm - papelaria); 

 Marcador Preto tipo pincel (Pitt Brush ou Copic Sketch 100 black ou Copic  Multi Liner Pincel M, etc...); 

 Lápis de cor aguarelável branco (papelaria). 

 Canetas de feltro (se possível de 2 pontas, fina e grossa ou de pincel - comprar baratas) 

 Algumas folhas de aguarela mínimo 200 gr (avulso na papelaria ou loja); 

 Capas finas A3 de cartão para arquivar desenhos / algumas micas A3 para proteger trabalhos. 
 

Todo o material deverá ser previamente identificado pelo aluno 

Em caso de dúvida, não comprar antes de falar com o professor. Os professores da disciplina informam todos os detalhes relativos ao 

material nos primeiros dias de aulas. O material pedido, quando bem estimado poderá durar uma vida inteira com exceção daquele que é 

consumível e que poderá ser reposto. Ao longo do ano, poderão ser pedidos mais alguns materiais específicos, para trabalhos 

pontuais. Consultar as normas de funcionamento do Departamento de Artes 


