
 
 
 
 
 

 
 
 

   EDUCAÇÃO VISUAL 3º CICLO 
LISTA DE MATERIAL 

 
MATERIAL A ADQUIRIR PELO ALUNO para a disciplina de EDUCAÇÃO VISUAL - 3º CICLO:   

• Placa de MDF (que foi facultada, pelos professores, no 2º ciclo) *  

• Capa preta com elásticos (que foi facultada, pelos professores, no 2º ciclo, se ainda estiver em condições) *  

• Portefólio A4 com 20 micas, e uma mica transparente na capa (que foi facultado, pelos professores, no 2º 

ciclo) *  

• Diário gráfico 

• Estojo maleável e fino com:  
o 1 Caneta esferográfica preta ou azul  

o Lápis de grafite próprios para desenho: H, HB e B (adquiridos pelo aluno no 2º ciclo)  

o Lápis de grafite próprios para desenho: 3B e 6B - ex. Staedtler Mars Lumograph (azul)  

o Caneta preta de bico fino (ex."Pigma Micron, 0.3; Uni Pin Fine Line, 0,3)  

 

• Canetas de feltro (adquiridas pelo aluno no 2º ciclo, se ainda estiverem em condições)  

• Borracha branca de desenho  

• Afia com reservatório  

• Pincel com reservatório de água ou pincel Nº6  

• Compasso (ex. Kern)  

• Lápis de cor aguarelável, 24 unid. (ex. Staedtler Ergosoft, Giotto Stilnovo Acquarell, Bruynzeel Expression 

Aquarel,)  

• Aristo com paralelas e perpendiculares com 30 cm (ex. Aristo ou Rotring)  

• Régua transparente de 40cm (adquirida no 2º ciclo)  

• Tesoura 

• Caixa básica de pastel de óleo, 12 unid. (ex. Van Gogh) 
 

Notas: 

(*) Material vendido em exclusivo na papelaria do Colégio. 

a) Todo o material tem de estar identificado (cada unidade) e guardado na pasta preta do aluno. 

b) Todo o material adquirido em anos anteriores deve ser aproveitado, se nas devidas condições de utilização. 

c) A referência a marcas nesta listagem diz respeito a uma melhor relação preço/qualidade. 

d) Os professores podem solicitar, sempre que necessário, informação/imagens para algum trabalho em particular. 

e) Todo o material fica guardado nos armários da sala específica para a disciplina, para evitar perdas, danos ou 
esquecimentos. 

f) Materiais de consumo como por exemplo: papel cavalinho, papel esquisso, cartão, tintas e colas, serão facultados 
pelos professores aos alunos em aula. 


