5º e 6º anos I Ed. Visual & Ed. Tecnológica/Projeto

LISTA DE MATERIAL
2017 / 2018
A maioria do material abaixo mencionado é necessário para o ano letivo 2017/2018, encontra-se disponível na
papelaria do colégio. Este material serve as duas disciplinas.



































Capa A3 de cartão hidráulico com 3 cm de espessura;
Bloco A4 e A3 de papel tipo cavalinho;
Bloco de papéis e cartolinas diversas (convém conter cores vivas);
Papel Vegetal de arquiteto (4 folhas A3);
Bolsa de plástico A4 com fecho;
Régua de 40 cm;
Esquadro de 60º com 30 cm;
Compasso;
Transferidor;
12 ou 18 Lápis de cor aguareláveis (tipo supracolor). As marcas que oferecem melhor relação
qualidade/preço são “Carand’ache”, Faber-Castell ou Koh-i-noor ;
Lápis de grafite HB, 3B e 6B (de preferência, da marca Staedtler);
Borracha branca macia para desenho;
Afia lápis com caixa;
Cola batom UHU;
Cola de bisnaga universal (tipo UHU);
Fita-cola;
Alguns clips (+/-10);
Caneta fina preta de acetato de ponta dupla ponta / fina e grossa Staedler DUO (ou em alternativa,
duas canetas de acetato, fina e grossa);
Caneta fina preta 0,5 uniball eye ou equivalente;
Caneta de tinta branca (uni Posca 0.7mm);
Estojo para lápis de grafite e outro material;
Pano velho para limpeza;
Caixa Aguarelas Giotto (com 12 pastilhas);
Paleta;
Conjunto 3 Pincéis “Campus” (Tamanho L);
Trincha cerda 30mm;
Cola madeira (boião pequeno);
Tesoura de bicos;
Fita de pintor 50m x 48mm;
Plasticina (conjunto de cores);
X-ato (6º ano);
Diário gráfico A5 - de capa rígida (pode ser reaproveitado de anos anteriores);
Livro de apontamentos de Geometria (comprar na papelaria).
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.

