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1 capa lisa A3, com lombada de 3 cm com elásticos 
1 portefólio A4 para arquivar fichas de trabalho (20 micas) 
 
Materiais de suporte:  
1 bloco A3 de folhas cavalinho – desenho;  
1 bloco A3 de folhas de papel de aguarela; 
6 folhas de cartolina preta A4; 
1 bloco A4 de folhas cavalinho – desenho;  
1 bloco A4 de folhas de papel multiusos;  
1 caderno A5 de capa preta, folhas lisas e sem argolas – Diário Gráfico;  
1 tela branca 60x80cm – (9.ºAno). 
 
Materiais riscadores e pictóricos: 
3 lápis de grafite HB;  
2 lápis de grafite n.º3 B;  
2 lápis de grafite n.º3 H;  
1 conjunto de lápis de cor aguareláveis (24 unidades);  
1 conjunto de canetas de feltro (24 unidades);  
1 conjunto de pastel de óleo e/ou seco;   
1 caneta de ponta fina preta;  
1 conjunto de guaches (cores primárias, branco e preto);  
1 conjunto de tinta acrílicas (magenta, amarelo, azul ciano, branco e preto) – (9.ºAno).   
  

Equipamentos de desenho rigoroso:  
1 régua com 50 cm;  
1 aristo com 30 cm;  
1 compasso com regulador de abertura e adaptador;  
1 afia lápis com depósito.  
  

Outros materiais e equipamentos:  
1 pincel macio n.º4, n.º6 e n.º12;  
1 pano para limpezas;  
1 paleta de plástico ou godés;  
1 avental ou t-shirt escura;  
1 borracha branca e flexível;  
2 bisnaga média de cola líquida (tipo UHU); 
1 tubo de cola em stick (tipo UHU);  
1 tesoura de pontas compridas e redondas;  
10 recargas de cola quente – (7.ºAno);  
3 micas A3; 
6 micas A4. 

 
Nota: ao longo do ano letivo poderão ser pedidos alguns materiais, não indicados na lista, específicos 
dos conteúdos abordados; o aluno deverá aproveitar os materiais do ano anterior e o material deve 
estar devidamente identificado.  
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