
      Material Necessário 
                      4º ano 

 
2 Cadernos pautado A4 e 1 
caderno quadriculado 
1 Caderno liso desenho  A4 
1 Caderno TPC 
1 Lápis de carvão nº2 
1 esferográfica azul e verde  
1 borracha macia 
1 afia com depósito 
1 embalagem de lápis de cor 
1 embalagem de lápis de cera 
1 embalagem de marcadores 
1 embalagem de guaches 
2  tubos de cola líquida a) 
2 tubos Cola baton (tamanho 
médio) 
1 tesoura de pontas redondas 
1 régua de 30 cm  
 

 
1 resma de papel de fotocópia 
80 mg   
5 micas transparentes  
3 cartolinas  
 
Manuais escolares: Português, 
Matemática, Inglês e Estudo do 
meio ( Plataforma MEGA) 
 
Dicionário de Língua 
Portuguesa 
Fato de Treino 
Ténis  
 
 
 

 
NOTA:  

Todo o material deverá vir devidamente identificado. 
Sempre que o material se esgotar, este deverá ser reposto. 
Livros de Fichas e Cadernos de Atividades – serão fornecidos pela Câmara 
Municipal de Palmela. 

 
FALTAS DE MATERIAL: 

 Serão marcadas faltas de material sempre que o aluno não apresente o 
material solicitado. 

 Será marcada uma falta de presença injustificada após 5 faltas de 
material no mesmo mês. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Uma Escola de Afetos… 



 

 

Professores da Escola 
 

Prof Ana Martins (1º e 4ºanos) 
 

Prof. Maria José Fernandes (2º e 3º anos) 
 

Contacto : 21 238 0990 
 

Horário 

 
Manhã: 9h – 13:00m 

Intervalo da manhã: 10:30 às 11h 

Tarde: 14h 30m – 17:00h 

Intervalo da tarde: 15:30 às 16h 

 

Atividades Enriquecimento Curricular 

 
 Ensino da Musica- Prof. José Ricardo  
 Inglês Curricular  
 Atividade Física e Desportiva – Profª 

Vanessa Martins 
 Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) – Profª Raquel 
 Expressão Plástica- Profª. Marina Ribeiro 

 
 

Calendário Escolar 

 

 
1º Período 

 
            17 de setembro a 17 de dezembro 

 
   1ª Interrupção: 

              20 de dezembro a 31 de dezembro 

 

 

2º Período 

 
3de janeiro a 5 de abril 

 
2ª Interrupção: 

28  a 2 de março  

 

3ª Interrupção: 

6 de abril  a 18 de abril 

 

 

3º Período 

 
19 de abril a 30 de junho 

 

  
                                                                        BOM ANO! 

 

 


