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LISTA DE MATERIAL BÁSICO 
 

3º Ano 
 

 2 Cadernos de capa preta pautados A4 com capa protetora;

 1 Caderno de capa preta quadriculado A4 com capa protetora;

  Lápis de carvão;

 Lápis de cor;

 Lápis de cera;

 Canetas de feltro;

 3 Tubos de cola UHU stick;

 3 Bisnagas de cola UHU;

 Esferográfica azul, verde, preta e vermelha;

 Borracha branca;

 Afia lápis com depósito;

 Tesoura de pontas arredondadas;

 Régua de 20 cm;

 Compasso;

 Esquadro pequeno.
 

 

 

 Dicionário Básico da Língua Portuguesa, Porto Editora; 
 

 

 

 2 Cadernos de desenho (papel cavalinho) A4 ou A3 (tamanho à escolha);

 2 Bisnagas de cola UHU - Cola Universal;

 Guaches (1 caixa) ou Tinta Acrílica (em caixa, bisnaga ou frasco – 6 cores);

 3 Pincéis (1 grosso, 1 médio e 1 fino).

 

 

ATENÇÃO- não comprar cola UHU Perekat Sierra Guna, made in China, porque é tóxica. 

Expressão e Educação Plástica 

             Material de apoio 
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 Calção de cor azul escura ou preta, uma t-shirt branca lisa, meias, ténis 

adequados e boné.
 

 

 

 

 Caderno pautado, formato A4.
 

 

 

 
 1 Caderno pautado.

 

 

 

 
Todo o material deve ser devidamente identificado com o nome, ano e 

turma do aluno.  

A identificação deve ser permanente e resistente.  
 

 

Relembra-se o seguinte: 

 

Sempre que se encontrem dentro do recinto escolar, os alunos devem usar 

o uniforme: polo branco com o logotipo da EPL, calção/ saia pelo joelho 

ou calça de cor escura (azul, preto ou cinzento) em ganga ou tecido liso. 

Caso o aluno necessite de um agasalho, terá de adquirir o casaco do 

uniforme da EPL. 

 

Educação e Expressão Musical 

Inglês 

Educação e Expressão Físico-Motora 


