
Ano Letivo 2022/2023

1º ano

OBRAS DE LEITURA OBRIGATÓRIA

O alfabeto dos bichos, José Jorge Letria
A história de Pedrito Coelho, Beatrix Potter

MATERIAIS

Manuais escolares

Escola Virtual (adesão através do Colégio com um valor de 24€. Pagamento a efetuar em setembro na

papelaria)

Bolsa plástica A4 (tipo envelope) ou pasta plástica (para T.P.C.)

Caderno caligráfico A5, sem argolas

Caderno A5 quadriculado, sem argolas

Estojo (tipo bolsa)

Lápis de carvão (2 unid.)

Lápis de cor (12/24 unid.)

Apara-lápis com depósito

Borracha branca

Régua

Cola de batom UHU

Tesoura

Resma de papel A4

Inglês

Livro do aluno

Livro de atividades

Caderno A5

Pasta de elásticos

Música

Flauta

Capa com micas

Educação Física

Equipamento desportivo do Colégio

Sapatilhas brancas

Nota:

● Todos os materiais devem estar identificados, incluindo instrumento de Música, assim como as

peças do vestuário obrigatório (uniforme e equipamento de Ed. Física)

● Poderão ser solicitados outros materiais específicos ao longo do ano letivo pelos respetivos

docentes.

● Os materiais de desgaste (ex.: tintas, materiais para prenda de Natal e Páscoa) estão incluídos na

cooperativa de materiais cujo pagamento foi efetuado no ato da matrícula.

www.colegiolusobritanico.com                                           Telef: 268 636 230 |  268 636 234                                   e-mail: secretaria.stjelvas@gmail.com
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2º ano

OBRAS DE LEITURA OBRIGATÓRIA

A girafa que comia estrelas, José Eduardo Agualusa

A menina gotinha de água, Papiniano Carlos

MATERIAIS

Manuais escolares

Escola Virtual (adesão através do Colégio com um valor de 24€. Pagamento a efetuar em setembro na

papelaria)

Dicionário com o novo acordo ortográfico

Caderno A5 quadriculado, sem argolas

Caderno caligráfico A5, sem argolas

Bolsa plástica A4 (tipo envelope) ou pasta plástica (para T.P.C.)

Estojo (tipo bolsa)

Lápis de carvão (2 unid.)

Canetas de feltro (12/24 unid.)

Lápis de cor (12/24 unid.)

Apara-lápis com depósito

Borracha branca

Régua

Cola de batom UHU

Tesoura

Inglês

Livro do aluno

Livro de atividades

Caderno A5 (o mesmo do ano anterior)

Pasta de elásticos

Música

Flauta

Capa com micas (a mesma do ano anterior)

Educação Física

Equipamento desportivo do Colégio

Sapatilhas brancas

Nota:

● Todos os materiais devem estar identificados, incluindo instrumento de Música, assim como as

peças do vestuário obrigatório (uniforme e equipamento de Ed. Física)

● Poderão ser solicitados outros materiais específicos ao longo do ano letivo pelos respetivos

docentes.

● Os materiais de desgaste (ex.: tintas, materiais para prenda de Natal e Páscoa) estão incluídos na

cooperativa de materiais cujo pagamento foi efetuado no ato da matrícula.

www.colegiolusobritanico.com                                           Telef: 268 636 230 |  268 636 234                                   e-mail: secretaria.stjelvas@gmail.com



Ano Letivo 2022/2023

3º ano

OBRAS DE LEITURA OBRIGATÓRIA

O senhor do seu nariz e outras histórias, Álvaro Magalhães

O macaco de rabo cortado e outras histórias, António Torrado

As Fadas Verdes, de Matilde Rosa Araújo

MATERIAIS

Manuais escolares

Escola Virtual (adesão através do Colégio com um valor de 24€. Pagamento a efetuar em setembro na

papelaria)

Dicionário com o novo acordo ortográfico

2 Cadernos A4 pautados, sem argolas

1 Caderno A4 quadriculado, sem argolas

Bolsa plástica A4 (tipo envelope) ou pasta plástica (para T.P.C.)

Caneta azul

Lápis de carvão (2 unid.)

Canetas de feltro (12/24 unid.)

Lápis de cor (12/24 unid.)

Apara-lápis com depósito

Borracha branca

Régua

Compasso

Cola de batom UHU

Tesoura

Inglês

Livro do aluno

Livro de atividades

Caderno A5 (encontra-se na sala de aula, é o caderno do 2ºano)

Pasta de elásticos

Música

Flauta

Capa com micas

Caderno

(O material desta área está guardado na sala de aula)

Educação Física

Equipamento desportivo do Colégio

Sapatilhas brancas

Nota:

● Todos os materiais devem estar identificados, incluindo instrumento de Música, assim como as

peças do vestuário obrigatório (uniforme e equipamento de Ed. Física)

● Poderão ser solicitados outros materiais específicos ao longo do ano letivo pelos respetivos

docentes.
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● Os materiais de desgaste (ex.: tintas, materiais para prenda de Natal e Páscoa) estão incluídos na

cooperativa de materiais cujo pagamento foi efetuado no ato da matrícula.

www.colegiolusobritanico.com                                           Telef: 268 636 230 |  268 636 234                                   e-mail: secretaria.stjelvas@gmail.com
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4º ano

OBRAS DE LEITURA OBRIGATÓRIA

A maior flor do mundo, José Saramago

O segredo do rio, Miguel Sousa Tavares

O gigante egoísta e o príncipe feliz, Óscar Wilde

MATERIAIS

Manuais escolares

Escola Virtual (adesão através do Colégio com um valor de 24€. Pagamento a efetuar em setembro na

papelaria)

Dicionário com o novo acordo ortográfico

2 Cadernos A4 pautados, sem argolas

1 Caderno A4 quadriculado, sem argolas

Bolsa plástica A4 (tipo envelope) ou pasta plástica (para T.P.C.)

Canetas - azul e verde ou vermelha

Lápis de carvão (2 unid.)

Canetas de feltro (12/24 unid.)

Lápis de cor (12/24 unid.)

Apara-lápis com depósito

Borracha branca

Régua

Compasso (está no colégio)

Transferidor

Cola de batom UHU

Tesoura

Inglês

Livro do aluno

Livro de atividades

Caderno A5 (o mesmo do ano anterior)

Pasta de elásticos

Música

Flauta

Caderno de música

Capa com micas

(o material desta área é o mesmo do ano anterior)

Educação Física

Equipamento desportivo do Colégio

Sapatilhas brancas

Nota:

● Os manuais de Matemática e Estudo do Meio de 3º ano serão ainda necessários no início do ano

letivo.

www.colegiolusobritanico.com                                           Telef: 268 636 230 |  268 636 234                                   e-mail: secretaria.stjelvas@gmail.com



Ano Letivo 2022/2023
● Todos os materiais devem estar identificados, incluindo instrumento de Música, assim como as

peças do vestuário obrigatório (uniforme e equipamento de Ed. Física)

● Poderão ser solicitados outros materiais específicos ao longo do ano letivo pelos respetivos

docentes.

● Os materiais de desgaste (ex.: tintas, materiais para prenda de Natal e Páscoa) estão incluídos na

cooperativa de materiais cujo pagamento foi efetuado no ato da matrícula.
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