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8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 LISTA DE MATERIAL – 2020 

 

Língua Portuguesa 

 01 - caderno universitário de 96 folhas de uso EXCLUSIVO de Língua Portuguesa ( não será aceita a divisão 

com outras matérias) 

 01 - caderno pequeno para o Diário de Leitura, etiquetado na frente, com nome completo do aluno e turma (pode 

ser utilizado o diário do ano anterior. 

 01 – livro, em bom estado de uso, para compor a biblioteca de sala (ao final do ano letivo esse livro será doado). 

 01 pasta de elástico, etiquetada na frente, para arquivamentos de textos corrigidos e reescritos. 

OBS: Os livros de literatura serão indicados com antecedência de pelo menos 1 mês. Outras leituras serão supridas, 

sempre que possível, pelo acervo da escola.  
 

Língua Inglesa 

 01 caderno de pauta.  
. Livro: Time Zones 2A – Student´s book – Ed. National Geographic Learning. 2ª edição (Second Edition) Autores: 

Catherine Frazier; Richard Frazier; Jennifer Wilkin 

OBS: Uma vez que este livro é importado sua chegada demora até 90 dias após a encomenda, então faz-se 

necessário encomendá-lo o mais rápido possível. 
 

Língua Francesa 

 um caderno de pauta; 

Livro: FAVRET, Catherine e FSCHMITT, Sylvie. Le Nouveau Pixel. 

Niveau 1, Paris: Clé International. 

 Caderno de Exercícios: FAVRET, Catherine e FSCHMITT, Sylvie. Le Nouveau Pixel. 

Cahier d’activités. Niveau 1, Paris: Clé International. 

 um dicionário bilíngüe português-francês, francês-português (pequeno). 
 

Matemática 

 01 caderno 

 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio) 

 Bloco de papel milimetrado 

 Régua de pelo menos 20 cm 
 

Desenho Geométrico 

 01 caderno 

 01 régua 30cm  

 01 transferidor 180ºC  

 01 jogo de esquadro de acrílico  

 01 compasso 

 Pontas para compasso   

 Lápis 

 Borracha 

 Apontador 
 

 

Geografia 
 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio). 

 01 caderno de 96 folhas, encapado e com uma etiqueta na capa da frente, com o nome do aluno, o ano e a turma. 
 01 Geoatlas, edição atualizada – Autora: Maria Elena Simielli - Editora Ática 

 Lápis de cor, tesoura e régua 

 

História 
 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio) 

  01 caderno individual de no mínimo 60 folhas (Com etiqueta externa de identificação, série e turma) 

 Tesoura, cola, canetas coloridas (mínimo 3 cores), caixa de lápis de cor. 

Para trabalhos em sala ou de casa, serão solicitados outros materiais, oportunamente, ao longo do ano. 
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Ciências 

 01 Pasta Catálogo com 50 plásticos 

 01 Bloco de folhas de fichário 

 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio) 

 01 Jaleco branco para aulas de laboratório 

 

Artes (Fotografia e HQ) 

 01 tubo de cola; 01 lápis grafite HB; 01 tesoura sem ponta; 01 caixa lápis de 

cor (12 cores); 

  01 caderno brochurão sem pauta 48 folhas (favor não encapar. Pode 

aproveitar o do ano anterior); 

 01 caneta nanquim descartável preta. 

Material de uso diário do aluno 

 01 bloco de papel para desenho A4 (gramatura 180g), 01 pacote Kit Card, 01 

pote de tinta guache vermelho 250g 

 2 pctes papel offset color A4 

 01 caneta nanquim fina descartável - cores 

Material a ser entregue ao 

prof. de Artes 

Início das aulas 04/02/2020 


