Lista de Material – 8º ano do novo Ensino Fundamental – Ano de 2019
Os materiais que constam nesta lista devem permanecer na mochila do aluno desde o 1º dia de aula,
devendo ser repostos sempre que necessário.
Fichário
ou
03 cadernos universitários de 100 fls para as disciplinas de: português, matemática e história.
04 cadernos universitários de 50 fls para as disciplinas de: geografia, ciências, espanhol e inglês.
01 caderno de desenho branco, tamanho A4, sem margem;
01 caderno de desenho pequeno para ciências
01 dicionário de português de acordo com a nova ortografia;
01 dicionário de inglês;
01 dicionário de espanhol;
01 pasta preta de capa dura contendo 20 sacos plásticos;
01 jogo de canetas hidrocor (12 cores);
01 borracha branca e macia;
01 marca texto;
01 apontador com depósito;
03 lápis preto,
01 caixa de lápis de cor,
01 régua de 15 cm para ficar diariamente no estojo;
01 régua de 30 cm;
01 transferidor;
01 compasso de boa qualidade;
01 caixinha de grafite para compasso;
02 esquadros de 45° e outro de 60°;
01 caneta porosa ultra fine preta;
04 canetas esferográficas uma de cada cor: preta, azul, verde e vermelha;
01 bloco de papel vegetal;
01 avental branco para uso no laboratório (esse material irá permanecer no colégio para que
evitem o esquecimento)
02 pacotes contendo 500 folhas de sulfite A4 (este material ficará na escola);
20 sacos plásticos com furo (este material ficará na escola);
OBSERVAÇÕES:
01) Todos os materiais devem ser encapados e etiquetados (com nome e ano escolar);
02) A pasta preta com capa dura será utilizada para arquivar provas, apostilas e trabalhos de todas as
disciplinas, portanto, deverá conter um saquinho plástico etiquetado com o nome de cada
disciplina, bem como, ser considerado material de uso diário;

ATENÇÃO:
No decorrer do ano letivo os professores solicitarão os materiais necessários para a
elaboração de trabalhos nas diferentes disciplinas.

