Ano Letivo 2021/2022

7º ano
OBRAS DE LEITURA OBRIGATÓRIA
Português
História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar - Luís Sepúlveda
O Cavaleiro da Dinamarca - Sophia de Mello Breyner Andresen
Dentes de Rato - Agustina Bessa Luís
Inglês
Salty love (parte integrante do manual)
Espanhol
Don Quijote de la Mancha (disponível para fotocopiar na secretaria)
MATERIAIS
Educação Visual1
Dossiê A4 (Lombada média)
4 Separadores
10 Folhas de linhas A4
10 Folhas de desenho A4
Capa A3 com elásticos (de cartão/lisa)
Bloco de desenho A3
Estojo/carteira
Lápis 2HB, borracha branca e afia
Régua de 50 cm
Esquadro 45 e 30/60 graus
Transferidor
Tesoura
Compasso
Caixa de cartão (ex.: caixa de sapatos - preferencialmente lisa/branca)
Pano velho
Avental ou camisa velha
Caderno A5 de desenho
Devido à necessidade de utilização individual de material solicita-se também:
Lápis de cor
Canetas de feltro
Cola (1 stic - 1 bisnaga)
Educação Física
Equipamento desportivo do Colégio
Ténis e sapatilhas brancas
Para as restantes disciplinas os alunos deverão trazer o manual + caderno de atividades e o caderno diário
(caderno ou dossiê com separadores).
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Mantêm-se os materiais do 6º ano

www.colegiolusobritanico.com

Telef: 268 636 230 |268 636 234

e-mail: secretaria.stjelvas@gmail.com

Ano Letivo 2021/2022
PROJETO ESCOLA VIRTUAL
Adesão facultativa de acordo com condições a informar oportunamente.
Nota:
● Não é necessário adquirir manuais de EMRC e TIC.
● Poderão ser solicitados outros materiais específicos ao longo do ano letivo pelos respetivos
docentes.
● Caso os manuais sejam reutilizados, solicita-se que apaguem cuidadosamente os exercícios
resolvidos.
● Os materiais de desgaste (ex.: tintas, cartolinas,...) estão incluídos na cooperativa de materiais
cujo pagamento foi efetuado no ato da matrícula.
● No primeiro dia deverão trazer apenas um caderno/bloco de apontamentos e material de
escrita (caneta, lápis, borracha).

www.colegiolusobritanico.com

Telef: 268 636 230 |268 636 234

e-mail: secretaria.stjelvas@gmail.com

Ano Letivo 2021/2022

8º ano
OBRAS DE LEITURA OBRIGATÓRIA
Português
Saga, Sophia de Mello Breyner Andresen
O Colar, Sophia de Mello Breyner Andresen
Inglês
The Happy Prince (oferta aos alunos na compra do manual)
Espanhol
El arquero y el vendedor de aceite (disponível para fotocopiar na secretaria)
MATERIAIS
Educação Visual1
Dossiê A4 (Lombada média)
4 Separadores
10 Folhas de linhas A4
10 Folhas de desenho A4
Capa A3 com elásticos (de cartão/lisa)
Bloco de desenho A3
Estojo/carteira
Lápis 2HB, borracha branca e afia
Régua de 50 cm
Esquadro 45 e 30/60 graus
Transferidor
Tesoura
Compasso
Caixa de cartão (ex.: caixa de sapatos - preferencialmente lisa/branca)
Pano velho
Avental ou camisa velha
Caderno A5 de desenho
Devido à necessidade de utilização individual de material solicita-se também:
Lápis de cor
Canetas de feltro
Cola (1 stic - 1 bisnaga)
Educação Física
Equipamento desportivo do Colégio
Ténis e sapatilhas brancas
Matemática
Manual
Caderno quadriculado A4
Para as restantes disciplinas os alunos deverão trazer o manual + caderno de atividades e o caderno diário
(caderno ou dossiê com separadores).
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Mantêm-se os materiais do 7º ano

www.colegiolusobritanico.com

Telef: 268 636 230 |268 636 234

e-mail: secretaria.stjelvas@gmail.com

Ano Letivo 2021/2022
PROJETO ESCOLA VIRTUAL
Adesão facultativa de acordo com condições a informar oportunamente.

Nota:
● Os manuais de CN e POR de 7º ano serão ainda necessários no início do ano letivo.
● Não é necessário adquirir manual de EMRC.
● Poderão ser solicitados outros materiais específicos ao longo do ano letivo pelos respetivos
docentes.
● Caso os manuais sejam reutilizados, solicita-se que apaguem cuidadosamente os exercícios
resolvidos.
● Os materiais de desgaste (ex.: tintas, cartolinas,...) estão incluídos na cooperativa de materiais
cujo pagamento foi efetuado no ato da matrícula.
● No primeiro dia deverão trazer apenas um caderno/bloco de apontamentos e material de
escrita (caneta, lápis, borracha).

www.colegiolusobritanico.com

Telef: 268 636 230 |268 636 234

e-mail: secretaria.stjelvas@gmail.com
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9º ano
OBRAS DE LEITURA OBRIGATÓRIA
Português
O Auto da Barca do Inferno, Gil Vicente (parte integrante do manual)
Os Lusíadas, Luís de Camões (parte integrante do manual)
A Aia, Eça de Queirós (parte integrante do manual)
O Meu Pé de Laranja Lima, José Mauro de Vasconcelos
Felicidade clandestina, Clarice Lispector
O Fantasma de Canterville, Oscar Wilde
Inglês
A Christmas Carol (oferta aos alunos na compra do manual)
Espanhol
Manolito Gafotas (excerto disponível para fotocopiar na secretaria)
MATERIAIS
Educação Visual1
Dossiê A4
Caderno A5 de desenho
4 Separadores
Folhas de linhas A4
Folhas de desenho A4
Capa A3 com elásticos (de cartão/lisa)
Bloco de desenho A3
Estojo/carteira
Lápis 2HB, borracha branca e afia

Régua de 50 cm
Esquadro 45 e 30/60 graus
Transferidor
Tesoura
Compasso
Caixa de cartão (ex.: caixa de sapatos preferencialmente lisa/branca)
Pano velho
Avental ou camisa velha

Educação Física
Equipamento desportivo do Colégio
Ténis e sapatilhas brancas
PROJETO ESCOLA VIRTUAL
Adesão facultativa de acordo com condições a informar oportunamente.
Nota:
● O manual de GEO de 8º ano será ainda necessário no início do ano letivo.
● Não é necessário adquirir manual de EMRC.
● Poderão ser solicitados outros materiais específicos ao longo do ano letivo pelos respetivos
docentes.
● Caso os manuais sejam reutilizados, solicita-se que apaguem cuidadosamente os exercícios
resolvidos.
● No primeiro dia deverão trazer apenas um caderno/bloco de apontamentos e material de
escrita (caneta, lápis, borracha).
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Mantêm-se os materiais do 8º ano
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