
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 
Lista de Material para as Aulas - Ano Letivo 2022/2023 

(Todas as áreas e todos os anos de escolaridade)  

1º Ciclo 

Material Obrigatório Observações 
1 Arquivador de lombada larga (para manuais e caderno) b)  
1 Dossiê A4 com 2 argolas e lombada larga a) 

3 Cadernos pautados a) b) 
1 Caderno quadriculado a) b) 
1 Caderno liso A4 de capa preta a) b) 
1 Caderno para TPC b) 
1 Bloco pautado A4 a) 
1 Bloco quadriculado A4 a) 
1 Lápis de carvão nº 2 
1 Esferográfica azul, verde, vermelha (2.º, 3.º, 4.º anos) 

 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 aguarelas ou guaches a)    b) 
1 Pincel nº 2 a)    b) 
1 Pincel nº 5  a)    b) 
2 Tubos de cola a) 
3 Colas “baton” (tamanho médio) 
1 Tesoura de pontas redondas 

1 Caderno de papel de lustro a)   b) 
1 Caderno de papel manteiga A3 a)    b) 
1 Bloco de papel cavalinho A4 ou A3 a) b) 
10 Micas transparentes a) 
1 Régua de 30 cm (2.º, 3.º, 4.º anos) a) 
1 Compasso (3.º e 4.º anos) a) 
1 Transferidor (3.º e 4.º anos) a) 
1 Resma de papel de fotocópia 80 mg a) 
1 Embalagem de plasticina (1.º e 2.º anos) a) 
3 Cartolinas a) 
1 Capa de elásticos de lombada larga (1.º ano) a) 
2 “folhas” de feltro A4 a)    b) 
2 Folhas de papel vegetal A4 ou A3 a) b) 
2 Folhas de musgami a)   b) 
Manuais escolares: Português, Matemática, Estudo do Meios e 
Inglês (3º e 4º anos) (Não adquirir – plataforma MEGA) 
Dicionário de Língua Portuguesa (2.º; 3.º e 4.º anos) 
Fato de treino 
1 Par de sapatilhas/ténis b) 
 Caderneta do Aluno 

 
 
 
 
 
 
a) Este 

material, 
por razões 
de 
organização, 
ficará na 
escola. 

 
 
 
 
 
 
 
b) Não   
adquirir este 
material   antes 
da indicação 
do(a) 
professor(a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Este kit 
deverá vir para a 
escola, sempre 
que lhe for 
possível, e de 
acordo com 
solicitação do(a) 
professor(a)  
(não sujeito a 
falta de 
material) 

 
 

 

Kit informático (computador; internet) – deve ser levantado assim que 
for disponibilizado pelo Agrupamento   c) 
 
(quando solicitado o computador deverá estar carregado e pronto a 
utilizar) 

Material Facultativo 
 
Calculadora (3.º e 4.º anos)   b)  
Gramática (3º e 4º anos)       b)  
Livro de Ortografia               b) 

 
NOTA: 
Todo o material deverá ser identificado.  
Sempre que este se esgotar 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. 


