ARTES

8º ano – 2017
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

01 cartolina preta
01 folha de EVA preta
01 fita dupla face

PORTUGUÊS
01 caderno de 100 folhas
20 folhas de papel almaço com margem
LIVROS:
01 caderno de 100 folhas
1º Bimestre
“Venha ver o pôr-do-sol e outros contos”
Autor(a): Lygia Fagundes Telles
Ed. Ática
2º Bimestre
“Coisas simples do Cotidiano”
Autor: Rubem Braga
Global Editora
3º Bimestre
“A cartomante e outros contos.”
Autor: Machado de Assis, Orientação pedagógica

e notas de leitura : Douglas Tufano
Editora Moderna
4º Bimestre
“O pagador de promessas”
Autor: Dias Gomes

01 kit offset
01 cartolina laminada prata
01 pacote de sulfite A4 (500 folhas) para provas,
atividades em classe, trabalhos e projetos

Obs: a caixa ficará em casa e será pedida
conforme aulas práticas e os materiais
devem ser entregues no 1º dia de aula
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
* caixa com material do ano anterior
-

Editora: Bertrand Brasil
CIÊNCIAS
01 caderno universitário de 100 folhas
MATEMÁTICA
01 caderno de 150 folhas / 01 compasso / 01
régua transparente (30 cm) / 01 transferidor
INGLÊS
01 caderno universitário de 100 folhas
ESPANHOL
01 caderno universitário de 100 folhas
TÉCNICAS DE REDAÇÃO
30 folhas de papel almaço – para as provas de
redação * Entregar para o professor na 1ª aula da
disciplina.
GEOMETRIA
01 Régua transparente 30 cm / 01 Compasso/ 01
Transferidor
01 caderno de 50 folhas
GEOGRAFIA
01 caderno

Canetinha
Lixa de unha
01 bloco canson creme
Plástico 0,50m x 0,50m para forrar mesa
Tinta guache
Giz pastel seco ou oleoso
01 folha de papel camurça preta
Tinta relevo metálica
Pincel nº 0, nº 4, nº 8
lápis aquarelável
lápis 6B
borracha
tesoura
2 colas 90 g
Tinta relevo preta
pote, pano, plástico para forrar mesa
(0,50mx0,50m)
pasta com todos os trabalhos dos anos
anteriores

MATERIAL COMUM PARA TODAS AS DISCIPLINAS
lápis preto e caneta / cola / Caixa de lápis de cor /
Borracha macia /
A agenda 2017 será fornecida pelo colégio
(com 1 folha por dia) – uso obrigatório
LEMBRETE:
Todo material deverá constar o nome do aluno.
O material deverá ser separado por disciplina.
Início das Aulas: 25/01/16
Horário: 7h às 11h40
Não nos responsabilizamos pelos materiais sem
nome.
UNIFORME
calça, bermuda ou saia na altura do joelho
azul marinho ou jeans.
Camiseta do Colégio

