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5º ano

OBRAS DE LEITURA OBRIGATÓRIA

Português

A Fada Oriana, Sophia de Mello Breyner Andresen, Porto Editora

A Noite de Natal, Sophia de Mello Breyner Andresen, Porto Editora

A Viúva e o Papagaio, Virginia Wolf, Texto Editora

O Príncipe Nabo, Ilse Losa, Edições Afrontamento

A Vida Mágica da Sementinha, Alves Redol, Editorial Caminho

Inglês

Romeo and Juliet (oferta aos alunos na compra do manual)

MATERIAIS

Educação Visual e Educação Tecnológica

Capa A3 com elásticos (de cartão/lisa)

Bloco de desenho A3

Caderno A5 de desenho

Estojo/carteira

Lápis 2HB, borracha branca e afia

Lápis de cor

Canetas de feltro

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

Para as restantes disciplinas os alunos deverão adquirir o manual + caderno de atividades e o caderno

diário (caderno ou dossiê com separadores).

PROJETO ESCOLA VIRTUAL

Adesão facultativa de acordo com condições descritas em documento próprio.

Nota:

● 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.
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● 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).
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6º ano

OBRAS DE LEITURA OBRIGATÓRIA

Português

Rosa, minha irmã Rosa, Alice Vieira, Editorial Caminho

Os Três Reis do Oriente, Sophia de Mello Breyner Andresen, Porto Editora

Ulisses, Maria Alberta Menéres, Porto Editora

Os piratas, Manuel António Pina, Porto Editora

Inglês

The Prince and the Pauper (oferta aos alunos na compra do manual)

MATERIAIS

Educação Visual e Educação Tecnológica1

Capa A3 com elásticos (de cartão/lisa)

Bloco de desenho A3

Estojo/carteira

Lápis 2HB, borracha branca e afia

Lápis de cor

Canetas de feltro

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

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).

PROJETO ESCOLA VIRTUAL

Adesão facultativa de acordo com condições descritas em documento próprio.

Nota:

● Os manuais de HGP e Inglês de 5º 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.

1 Mantêm-se os materiais do 5º ano
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● 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

http://www.colegiolusobritanico.com

