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 1 Portfólio A4 com 50 ou 60 bolsas (para arquivo de testes e fichas); 
 2 Resmas de papel branco (80 g); 
 1 Caderno pautado A4 do colégio, por disciplina (à exceção de Ed. Visual e Ed. Física); 
 1 Caderno quadriculado A4 do Colégio para Matemática; 
 1 Caderno A4 e um A5 pautado para Português; 
 Material de escrita; 
 Outro material específico será pedido no início das aulas pelo professor de cada 

disciplina, caso necessário. 
 

Lista de Material de Educação Visual e Educação Tecnológica 
 

 Capa tamanho A3 (é importante que tenha o tamanho adequado de modo a caber 
todo o material; 

 1 Bloco de papel de desenho (cavalinho) A3; 
 1 Bloco de papel de desenho (cavalinho) A4; 
 1 Bloco de papel vegetal A4; 
 1 Bloco de papel de aguarela A4; 
 1 Caderno de desenho A5, folhas com mínimo de 150g (sugestão: cadernos Inart, da 

Staples); 
 1 Caderno de folhas brancas A5, tipo sebenta; 
 Régua de 50 cm; 
 Esquadro de 45 graus; 
 Compasso; 
 Transferidor; 
 Tesoura; 
 Afia com caixa; 
 Borracha branca para desenho; 
 Lápis de grafite: 2H, HB, 2B, 6B; 
 Pincéis (suaves, não cerdosos) nº2, nº8, nº12; 
 Caneta ponta fina preta 0.3 (para contornos); 
 Cola baton; 
 Cola líquida; 
 Caixa de canetas de feltro; 
 Caixa de lápis de cor; 
 Caixa de Pastéis de óleo; 
 Aguarelas (sugestão: marca Giotto); 
 Caixa de Guaches – Magenta, Amarelo Primário, Azul Primário, Branco e Preto. 

 
Nota: 
Todo o material deve vir identificado com o nome do aluno, ano e turma. Ao longo do ano, o 
material poderá ter de ser reposto. 
O material sugerido é apenas sugestão, pode ser trazido de outras marcas desde que tenha as 
características indicadas. 
Outros materiais específicos poderão ser pedidos ao longo do ano. 


