Lista de Materiais 2019 - 8º ANO




Para Língua Portuguesa:
o 01 dicionário de português atualizado pela
nova ortografia
Para Matemática:
o 01 compasso
o 01 régua 30 cm
o 01 transferidor
o 01 caderno grande 96 folhas


o
o


 Para Arte
o 1 Lápis 2B
o 50 folhas de papel A4 branco 140gm/m2 (25
ficam na escola e restante com o aluno)
o 3 ou mais pincéis chatos de diferentes
tamanhos
o 1 tela tamanho A3
o 8 tintas Acrílicas bisnagas ou potinhos ( branco;
preto; vermelho; amarelo; azul; verde; marrom e
uma cor da preferência do aluno) poderão ser
solicitadas mais tintas a medida que estas forem
acabando
o Lápis de cor 24 cores
o 01 tesoura sem ponta, de boa qualidade
o 02 revistas para recorte
o 1 bloco de papel tamanho A3 branco
140gm/m2
o 2 papel cartão preto

Para Ciências:
1 jaleco simples branco com manga longa com nome do aluno
5 pares de luvas tamanho P ou M
Para Inglês:
o 01 dicionário de Inglês/Português
(Sugestão: Oxford, Longman, Saraiva, Ática, Landmark ou
Michaelis)



Material diário individual:
o 1 caderno 10 matérias
o Folhas de almaço
Um estojo contendo:
o 02 Lápis nº 02 preto
o Caneta, azul, preta, vermelha
o Borracha
o Apontador com depósito
o Canetas hidrocor
o 1 caneta para retro projetor 2.0 e 1.0
o 01 cola
o 01 marca-texto
o 1 fita marrom
o 1 fita durex larga
 É VETADO O USO DE ESTILETE

Importante:
Identificar com o nome do(a) aluno(a) todos os materiais e também as peças do uniforme, principalmente no
casaco (sugestão: usar caneta para tecido), colocar nome e turma no uniforme.
Os materiais listados devem permanecer com os alunos e devem vir para a escola quando os professores
solicitarem para as atividades em aula.
1)

* Materiais específicos de projetos e/ou perecíveis serão solicitados no decorrer do ano, à
medida que forem necessários.

