
MATERIAL PRIMARIA. COLEXIO DO PILAR- FOZ 

6º PRIMARIA 

IMPORTANTE 

 No referente aos cadernos, preferentemente: 

-de cadros para: Matemáticas, Sociais, Naturais, Relixión, Inglés(póde ser, grande) 

-dunha liña para Lingua e Lingua. 

  

Agás nas materias de Matemáticas e Inglés para as que empregarán un único caderno, poderán ata ter un 

mesmo para dúas materias, por exemplo: 

-1 único caderno para Lingua e Lingua (separando pola metade) 

-1 único caderno para Sociais e Naturais(separando pola metade) 

  

A cor dás libretas para as diferentes materias pode ser a mesma que empregaban (se lles resulta cómodo e 

orientativo) pero non é obrigatorio. 

  

Ou resto do material ven sendo ou habitual lembrando sempre que cada un ten que traer ou seu e non 

poderán compartilo: 

-estoxo 

-lapis 

-goma 

-afialapis con depósito 

-bolígrafos (azul, negro, verde, rosa e vermello) 

-pegamento 

-tesoiras 

-regra 

-rotulador negro de punta fina 

 

 

 

 

 

 



5º PRIMARIA 

A familia que decida mercar uns novos, podería ser unha boa opción mercalos grandes pero para cada 

dúas materias, como xa vos suxerira: 

-1 de cadros para Sociais e Naturais 

-1 dunha liña para Lingua e Lingua 

Para ou resto dás materias serían: 

-1 de cadros para Matemáticas (quizais sexa máis cómodo grande pero se xa ou teñen pequeno, non hai 

problema). 

-1 grande de cadros para Inglés 

-1 pequeno de cadros para Relixión (ou  o do curso pasado, se ou teñen) 

Ou resto do material ven sendo ou habitual lembrando sempre que cada un ten que traer ou seu e non 

poderán compartilo: 

-estoxo 

-lapis Noris Staedtler nº 2 

-goma Milán 

-afialapis con depósito (xa que non poderán levantarse a afiar) 

-bolígrafos (azul, negro e vermello) 

-pegamento tamaño mediano (Pritt ou similar) 

-tesoiras 

-regra 

-rotulador negro de punta fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º PRIMARIA 

MATERIAL 

 Estoxo con material imprescindible (bolígrafos negro, azul, verde e vermello, lápiz, goma, afialapis, 

ceras de cores, tesoiras, pegamento e regra). 

 2 libretas pequenas de cadros (preferiblemente cor azul e amarela). 

 2 libretas pequenas de pauta estreita (preferiblemente violeta/fucsia e laranxa). 

 2 libretas grandes de cadros (preferiblemente verde e laranxa). 

 1 archivador (sinxelo e delgado) de anillas con separadores. 

 1 cartafol tipo sobre A4. 

 Mochila resistente para gardar todo o material de aula e colgala na mesa. 

 1 estoxo adecuado para gardar a mascarilla (recoméndase  que se poida colgar). 

 

3º PRIMARIA 

MATERIAL 

 Estoxo con material imprescindible (bolígrafo negro, azul, verde e vermello, lápiz, goma, afialapis, 

ceras de cores, tesoiras, pegamento e regra). 

 2 libretas de cuadros pequenas (preferiblemente cor azul e amarela). 

 2 libretas de pauta pequenas (preferiblemente violeta/fucsia e laranxa). 

 2 libretas de cadros grandes (preferiblemente verde e vermello). 

 1 archivador (sinxelo e delgado) de anillas con separadores. 

 1 cartafol tipo sobre A4. 

 Mochila resistente para gardar todo o material de aula e colgala na mesa. 

 1 estoxo adecuado para gardar a mascarilla (recoméndase que se poida colgar). 

 

 



2º PRIMARIA 

1. MATERIAL 

 Estoxo con: 

o 3 lápices Staedtler Noris (Nº 1 – B ou Nº 2 – HB) afiados (rutina diaria para que teñan que 

afiar o menos posible). 

o 2 gomas de borrar. 

o 1 afilalápis. 

o Ceras de cores (pack de 12). 

 

 Cadernos: 

o Aproveitaranse os cadernos do curso anterior (medio uso). Están debidamente 

desinfectados e son moi válidos para continuar con nosa aprendizaxe. 

 Plástica: 

o Rotuladores (pack de 12). 

o Tesoiras. 

o Pegamento de barra. 

o Regra. 

o Bloc de debuxo grande sen marxes. 

 

 1 cartafol tipo SOBRE A4. 

 1 estoxo adecuado para gardar a mascarilla (recoméndase que se poida colgar). 

 

 

 

 

 

 



1º PRIMARIA 

Ademáis dos libros de texto, que poden traelos nos primeiros días( os que sexan por trimestres o do 

primeiro) , imos  empregar o seguinte material: 

 Un estoxo (estuche). 

 Dous lapis(un de reposto), do número 2 Staedtler Noris HB. 

 Unha goma. 

 Un afilalapis con depósito de virutas. 

 Ceras ou lapis de cores. 

 Unha libreta grande, sen arames, de dobre pauta ancha. 

 Un bloc de debuxo sen marxe. 

 Un bloc de papel de seda. 

 Un bloc de cartolinas de cores. 

 Tesoiras escolares (punta redonda). 

 Barra de pegamento. 

 Unha regla. 

 Unha caixa na que lles permita gardar a carpeta de plástico e o resto do material. 

Todo este material debe vir con nome e apelidos.  

 


