8º Ano
*Observações importantes
1) Todo o material deverá ser etiquetado com o nome completo do aluno legível e
série.
2) O horário de aulas deve ser verificado diariamente, a fim de que o aluno traga para a
escola apenas o material necessário para as atividades do dia.
3) Lembramos que é possível reutilizar materiais, tais como tesoura, lápis de cor, caneta
hidrocor, estojo, régua, apontador, dicionário etc., desde que estejam em bom estado.
4) O material de Arte deve estar separado dos demais materiais para evitar perda e uso
desnecessário;
5) Solicitamos aos senhores que ao entregar o material o façam da seguinte forma:
Sacola 1 e material de arte (pertences da lista 1 e material de arte que deverão
permanecer com o aluno).
Sacola 2 (pertences da lista 2 que será entregue na secretaria do colégio nas datas
agendadas).
6) Ao entregar o material da sacola 2 na secretaria, o responsável deve assinar a lista de
controle de entrega.

Material 1

*Estes materiais não devem ser entregues na escola, devem permanecer com o aluno.
01 estojo com apontador;
02 borrachas grandes;
06 lápis de escrever;
01 cola bastão;
01 cola branca;
01 marca texto;
04 canetas esferográficas (azul, vermelha, preta e verde);
01 jogo de canetinha hidrográfica;
01 tesoura sem ponta;
01 caderno universitário com 10 matérias;
01 régua 30 cm;
01 dicionário da Língua Portuguesa – Nova Ortografia;
01 transferidor 180º;
01 compasso escolar;
01 esquadro 21x45º/ esquadro 21x60º;
10 folhas de almaço com pauta para realização dos trabalhos;
01 pasta com elástico.
01 caderno pequeno para anotações;
Materiais para aula de Arte
*Estes materiais não devem ser entregues na escola, devem permanecer com o aluno
e ou/ ser enviado quando solicitado.
01 prancheta;
01 caneta preta 0.4 (Sugestão BIC, FABER CASTELL, PILOT, STABILLO);

01 caneta permanente preta 2.0;
01 régua de 30cm ( preferência rígida, de metal);
01 cola bastão;
01 pasta catálogo com plástico tamanho A4;
01 lápis 4 B;
01 lápis 6B;
1 esfuminho para sombreamento;
01 marca texto;
01 borracha macia;
01 caixa de lápis de cor que contenha lápis branco (sugestão a partir de 24 cores);
Obs.: No decorrer do ano pode ser solicitado outros materiais, como recicláveis, telas e
tintas.
Aconselhamos que estes matérias fiquem separados dos demais para evitar perda,
deixando-os em um estojo próprio para esta aula.

Material 2
Sacola 2.
*Este material deve ser entregue na secretaria no dia da reunião de apresentação
01 pacote (100 fls) de sulfite branca para aula de Arte;
01 pacote (500 fls) de sulfite branca;
02 pacotes de papel color set colorido A4 para aula de Arte;
01 bloco de papel canson branco (A3 gm 180) para aula de Arte;
01 rolo de fita crepe larga;
04 cartolinas brancas;
15 envelopes pardos A4;
04 E.V.A. cores lisas (1 branco, 1 vermelho, 1 azul e 1 rosa);
02 E.V.A glitter (1 prata, 1 verde);
02 cartolinas color set ( vermelho e azul);
03 folhas de papel Kraft;
02 papéis dobradura (verde e amarelo);
10 sacos de ofício;
03 metros de TNT (1 metro de azul claro, 1 metro branco e 1 verde bandeira).

Livros para leitura:
Os livros devem permanecer com o aluno e ser enviado à escola quando a professora
solicitar.
1º Semestre: A caverna
Autor: Toni Brandão – Editora: Global.
2º Semestre: Histórias extraordinárias
Autor: Edgar Allan Poe – Editora: Melhoramentos.
Higiene Pessoal:
01 garrafa squeeze para água.
01 toalha de rosto (para as aulas de ed. Física).

Data da reunião de apresentação
Ensino Fundamental II: 27 de janeiro.
Neste dia receberemos o material da sacola 2.

