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Ano Letivo 2020/2021 

Lista de Material para o 10.º Ano 
 

 
• Polos ou t-shirts (em número suficiente para utilizar diariamente) 

• Casaco de fato de treino 

Notas: 

Casacos para vestir por cima destas peças apenas de cor azul 

escura, ou o kispo verde da Instituição 

Calças apenas de ganga, de cor azul escura 
 

 

• Material de escrita, de desenho e de medição (canetas, lápis, 

borracha, régua, esquadro, compasso, transferidor...) 

• Cinco cadernos de linhas 

• Dois cadernos quadriculados 

• Duas resmas de papel A4 

• Calculadora gráfica Casio fx - CG 20 ou fx - CG 50 

• Bata branca 



Ensino Secundário 

 

 
 

 

Ano Letivo 2020/2021 

Lista de Material para o 11.º Ano 
 

 
• Polos ou t-shirts (em número suficiente para utilizar diariamente) 

• Casaco de fato de treino 

Notas: 

Casacos para vestir por cima destas peças apenas de cor azul 

escura, ou o kispo verde da Instituição 

Calças apenas de ganga, de cor azul escura 
 
• Material de escrita, de desenho e de medição (canetas, lápis, 

borracha, régua, esquadro, compasso, transferidor...) 

• Quatro cadernos de linhas 

• Dois cadernos quadriculados 

• Duas resmas de papel A4 

• Calculadora gráfica Casio fx - CG 20 ou fx - CG 50 

• Bata branca 
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Ano Letivo 
2020/2021 

Lista de Material para o 12.º Ano 
 

 
• Polos ou t-shirts (em número suficiente para utilizar diariamente) 

• Casaco de fato de treino 

Notas: 

Casacos para vestir por cima destas peças apenas de cor azul 

escura, ou o kispo verde da Instituição 

Calças apenas de ganga, de cor azul escura 
 

 

• Material de escrita, de desenho e de medição (canetas, lápis, 

borracha, régua, esquadro, compasso, transferidor...) 

• Três/Quatro cadernos de linhas (dependendo das opções) 

• Um/Nenhum caderno quadriculado (dependendo das opções) 

• Duas resmas de papel A4 

• Calculadora gráfica Casio fx - CG 20 ou fx - CG 50 

• Bata branca 

 
 

 


