
 
 
 
 
 
 

ENTREGAR NA SECRETARIA 

Artes / Atualidades 
 

Pasta polionda AMARELA, tamanho 5 cm, contendo: 
(pode ser reaproveitado o material do ano anterior) 
 

01 caderno de cartografia, capa dura; 100fls, s/ seda e s/ margem 
01 folha de lixa 
01 caixa de guache 
01 pincel para pintura (médio) 
01 caixa de massa modelar  
01 pacote de argila 
01 pacote de papel sulfite branco (500 fls.) 
 

SOMENTE ALUNOS NOVOS 
 
03 fls. color set (marrom/vermelho/preto) 
03 fls. cartolina branca 
30 sacos plásticos A4 
01 lápis HB 
01 borracha 
01 caixa de lápis de cor 
01 metro de algodão cru 
01 pasta grampo trilho PRETA (Atualidades) 
 

Os itens abaixo deverão ficar com os 
alunos na mochila e nos armários. 

 
NÃO ENTREGAR NA SECRETARIA 

 
Geometria 
 
01 caderno de cartografia, capa dura; 100fls, s/ seda e s/ margem. 
01 lapiseira 0,5 mm ou 0,7 mm 
01 lixa de unha  
01 borracha sintética 
01 régua transparente graduada (15 cm) 
01 estojo de grafite para compasso 
01 estojo de grafite para lapiseira HB 
 
Pasta papelão com elástico, contendo: 
*02 réguas transparentes graduadas (30cm) 
*02 esquadros transparentes (45º) 
*02 esquadros transparentes (60º) 
*02 transferidores transparentes (360º) 
*02 compassos de boa qualidade (Lorenz, Faber, Compactor) 
(1 de cada item assinalado deverá ser mantido em 
casa para execução das tarefas) 
 
Cadernos 
 
02 cadernos universitários de 100 folhas (Português) 
01 caderno de cartografia, capa dura, 100fls, s/ fls. de seda e s/ 
margem (Biologia) 
01 caderno universitário de 100 folhas (Matemática) 
07 cadernos universitário de 100 folhas ou 1 caderno 
universitário de 10 matérias (Biologia / Física / Química / 
Inglês / História / Geografia). 
Bloco para fichário pautado (será usado na entrega de D.A’s ou 
exercícios extras). 
01 fichário simples (sem zíper) p/ arquivar D.A’s (tarefas) e 
atividades extras 
 

Materiais Diários 
 
Estojo: Lápis/ lapiseira; caneta (azul, preta e vermelha), 
apontador, borracha, caneta marca-texto, tesoura, cola, 
régua pequena. 
 
Livros Paradidáticos 
 
Português: 01 DICIONÁRIO DIDÁTICO da Língua 
Portuguesa - Reforma ortográfica incorporada  
(Sugestão: Aurélio) 
 
Inglês: 01 dicionário da Língua Inglesa  
 
Interpretação: os livros títulos serão divulgados no início 
de cada semestre. 
 
  

Redação: Produção de Texto  
      (8º ano) – Ed. FTD 
 
DISPONÍVEL NA SECRETARIA DO 

COLÉGIO EM FEVEREIRO. 
 
 
 

 
  

Gramática:  
Aprender e praticar a gramática  
Autor: Mauro Ferreira  - Ed. FTD 
 
DISPONÍVEL NA SECRETARIA DO 

COLÉGIO EM FEVEREIRO. 
 

 
 

 
  

 
Empreendedorismo e Projeto de 
Vida. 
- Ed. FTD 
 

DISPONÍVEL SOMENTE NA 
SECRETARIA DO COLÉGIO EM 

FEVEREIRO. 
 
 

 
Avisos 

• Início das aulas: 21/01/2021 (5ªf) 

 

• Todo material deverá ser identificado com o nome 
do aluno e ano.  

• O uso do UNIFORME COMPLETO será obrigatório 
desde o 1º dia de aula. NÃO SERÁ PERMITIDO O 
USO DE JEANS E CALÇA LEGGING PRETA. 

 

Lista de Material Escolar Anual 2021 
 

8º Ano 
 


	Materiais Diários
	Livros Paradidáticos
	Geometria
	Cadernos

	Avisos

