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LISTA DE MATERIAL  
8º ano – 2019 

 
Para o primeiro dia de aula, 30/01/19, trazer a agenda, o estojo com material comum e os cadernos. 
Outras orientações serão dadas durante a primeira semana. 
 
Importante: 
 
➢ Na escolha do material, ficar atento ao tamanho e peso da agenda e do estojo. 
➢ Dar preferência a cadernos com folha branca, sem marca d’água e sem picote. 
➢ Todo material deve vir de casa com o nome e ano do aluno, e os cadernos e livros devem ser 

encapados. 
➢ Pastas e outros materiais do 7º ano que estiverem em bom estado podem ser reaproveitados. 
➢ Guarde os cadernos e livros do 7º ano. Podem ser solicitados para uso no 8º ano. 
➢ Durante o ano, outros livros ou materiais específicos para alguma atividade poderão ser solicitados. 
➢ O material de uso comum deverá permanecer na mochila e será solicitado pelos professores, sempre 

que houver necessidade.  
➢ No caso de perda, durante o ano, o material deverá ser reposto imediatamente. 
 
 
Quantidade Descrição do Material Disciplina 

1 Agenda (sugerimos uma página para cada dia sem desenho) Comum 

2 Caderno universitário espiral – capa dura – 96 folhas  Matem./ Port. 

1 Caderno de cartografia e desenho – 275x200 mm – espiral, capa dura, 
sem margem – 48 folhas 

Ciências 

1 Caderno universitário – capa dura – 96 folhas (será dividido) Inglês/Ciências 
1 Caderno universitário – capa dura – 96 folhas  História 

1 Caderno universitário – capa dura – 96 folhas Geografia 

1 Estojo Comum 

1 Lapiseira 9 mm (com grafite para reposição) ou o lápis grafite 2B Comum 
2 Canetas esferográficas (azul e preta) Comum 

1 Borracha branca vinil Comum 

1  Apontador com depósito Comum 

1 Caixa de lápis de cor com 12 cores Comum 
1 Estojo de caneta hidrocor com 12 cores Comum 

1 Cola em bastão grande Comum 

1 Tesoura sem ponta Comum 

1 Pen drive (8 GB) Comum 
2 Caneta marca-texto – duas cores Comum 

1 Régua de 20 cm acrílica  Comum 

1 Estojo com 12 cores de aquarela pastilha Artes 

1 Pincel redondo nº 2 – pelo de marta Artes 
1 Pincel redondo nº 6 – pelo de marta Artes 

1 Pincel redondo nº 8 – pelo de marta Artes 

1 Pincel redondo nº 12 – pelo de marta Artes 

1  Bloco canson A3 - 180g – branco ou creme Artes 
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2 Caneta ultra fine – uma 0,3mm e uma 0,5mm (1 de cada) 
Sugestões: Uni-ball pin, Staedtler ou Micron 

Artes 

2 Lápis grafite – um 6B e um 2B Artes 
1 Estojo de goivas 6 peças para xilogravura – será usado no 2º semestre Artes 

1 Compasso de boa qualidade Matemática 

1 Transferidor 180° sem chanfro  Matemática 

1  Par de esquadros 45°/60° Matemática 
10 Folhas de papel quadriculado 0,5cm x 0,5cm  Matemática  

2 Pasta catálogo com 10 plásticos fixos  Hist./ Geo. 

1 Pasta catálogo com 20 sacos plásticos fixos – verde Interdisciplinar 

1 Pasta catálogo com 30 plásticos fixos – amarela Matemática 
1 Pasta catálogo com 40 sacos plásticos fixos  Português 

1 Pasta catálogo com 50 sacos plásticos fixos  Ciências 

1 Pasta com elástico – tamanho ofício Inglês 

1 Bloco pautado da escola (adquirir na escola) Português 
1 Avental branco com manga comprida, para as aulas de laboratório Ciências 

1 Colete vermelho (adquirir na escola) Ed. Física 

 
Livros 
 

Título do Livro Editora ISBN Disciplina 

Projeto Teláris Português – 2ª ed. – 8º ano Borgatto, 
Bertin e Marchezi  

ÁTICA 9788508172382 Português 

Gramática: teoria e atividades – Nova edição - 
Paschoalin e Spadoto 
(o mesmo usado no 7º ano) 

FTD 9788532299970 Português 

Vejo a Terra Prometida – A Vida de Martin Luther King 
– Flowers, A., Chitrakar, M., Rossi, G. 

WMF 
MARTINS 
FONTES 

9788578274368 Português 

Minidicionário (o mesmo usado no 7º ano) 
No caso de aquisição recomendamos: Minidicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa 

OBJETIVA 9788539001088 Português 

Para Viver Juntos Matemática – 8º ano – 3ª ed. – 
Fernandes, Fugita e Oliveira 

SM 9788541806244 Matemática 

Para Viver Juntos Matemática – 8º ano Caderno de 
atividades – 3ª ed. – Fernandes, Fugita e Oliveira 

SM 9788541808231 Matemática 

#InstaEnglish 3 MACMILLAN 9788551100585 Inglês 

The Long White Cloud – Stories from New Zealand OXFORD 9780194791397 Inglês 

A Cup of Kindness: Stories from Scotland OXFORD 9780194791403 Inglês 
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História 
 
O material será apostilado e as apostilas deverão ser adquiridas na escola, no início do ano e de cada 
bimestre. 
 
Educação Física 
Orientações importantes: 
 
1)  Do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, é dispensado o uso de uniforme, 
porém, a roupa deverá ser adequada para a prática de atividades físicas. O aluno deve usar modelos 
esportivos, que são confortáveis, leves, com boa elasticidade e que facilitam a troca de calor.  
2) Não será permitido o uso de jeans, miniblusas, calças de sarja e similares, assim como trajes que 
dificultem a mobilidade. Também não é permitido o uso de acessórios, tais como: relógios, pulseiras, 
colares e brincos compridos. 
3)  É obrigatório o uso de tênis confortável e meias, próprios para a prática de atividades físicas. 
4) Os cabelos longos devem estar sempre presos. 
5) Não é permitido o uso de celular durante as aulas. 
6) O uso do colete vermelho é obrigatório. O colete deve ser providenciado para a primeira aula do ano 
letivo com identificação, seguindo as seguintes determinações: 

• Nome e sobrenome escritos na frente e atrás do colete, com letras de forma grandes e legíveis (de 
10 cm de altura). Usar caneta apropriada para tecido. 

 
Atenção: 
Essas orientações entram em vigor a partir da data determinada pela equipe de Educação Física no início 
do ano. Se o aluno descumprir as regras, não poderá participar da aula e ficará com falta. 
 
 


