
 

 

 

 

LISTA MATERIAL– 8º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II  - 2019 - 

(   )1 Caderno universitário c/10 matérias  

(   )2 Cadernos universitário 1 matéria c/96 folhas    

(   )1 Caderno desenho c/48 folhas s/margem  

(   )1 Atlas Geográfico Escolar -Maria Elena Simielli-editora 

atica2012-   

(   )1 Compasso       

(   )1 Caixa de grafite p/a compasso      

(   )1 Lápis HB       

 (   )2 Lápis pretos nº2       

(   )1 Lápis 6B       

(   )1 Esfuminho        

(   )1 Borracha Macia branca grande    

(   )1 Lixa p/a grafite de compasso(pode ser de unha)    

(   )1 Régua 30cm       

(   )1 Transferidor 180º 

(   )1 Par de esquadros      

(   )1 Estojo 

(   )1 Apontador para lápis com deposito                    

(   )2 Pastas capa dura catalogo com 30 plásticos   

(   )1 Bloco p/a desenho A4 c/20folhas   

 (   )1 Caneta marca texto 

(   )2 Canetas esferográfica azul      

(   )1 Caneta preta de ponta porosa fina 

(   )1 Caixa de lápis de cor 

(   )1 Tesoura sem ponta 

(   )1 Tubo de cola líquida 90gr 

(   )1 Cola bastão  

(   )1 Garrafa plástica para água(Squizz)  

(   )1 Agenda  

(   )200 Folhas papel sulfite     

 

(   )1 Tabela periódica 

(   )1 Lupa 

(   )20 Folhas papel almaço  

(   )1 Bloco p/a Redação  personalizado c/ Logo do Colégio(adquirir na 

Secretaria do Colégio) 

(   )1 Frasqueira organizadora plástica 

aproximadamente(comp.28xlarg.18xalt.18)contendo: 

(   )1 Pincel chato nº2 

(   )1 Pincel chato nº8 

(   )1 Pincel chato nº12 

(   )1 Pacote pano multiuso(Perfex) 

(   )1 Bandeja de isopor 

(   )1 Caixa Tempera guache 

LIVRO DE LITERATURA: 

 (   )Alice no espelho – Autora: Laura Bergallo – Editora SM -  

LIVRO DE LITERATURA EM LÍNGUA INGLESA(GRADEREADERS): 

 (   )King Arthur and the Knights of the Round Table Pack - 

Stephen Colbourn - Macmillan Readers  

 

 

 

  

 

 

IMPORTANTE 
1. Os materiais de uso pessoal(agenda, lápis, estojo, cola, 
régua, tesoura, caneta, marca texto, apontador) devem 
ficar dentro da mochila; 
2. Os materiais de uso individual deverão ser repostos ao 
longo do ano; 
3. Todo material deverá ser etiquetado com o nome do 
aluno; 
4. O uso da agenda é o nosso meio de comunicação, nela 
estarão os bilhetes. 

http://www.macmillanenglish.com/authors/stephen-colbourn/

