
     

    

 
 

LISTA DE MATERIAL – 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2021 
 

Material do Sistema Anglo de Ensino: 

 4 apostilas coloridas 

 1 livro de Inglês com CD 

 
ADQUIRIR EM QUALQUER PAPELARIA: 

 1 caderno universitário de 10 disciplinas. 

 Estojo Completo: caneta esferográfica ( azul, 
vermelha e preta), lápis preto, borracha, 
apontador, marcador de texto, régua de 30 
cm, etc. 

 
PORTUGUÊS: 
1 caderno de 150 folhas para as atividades ou 2 
partes do caderno de 10 disciplinas. 
1 dicionário de Língua Portuguesa ( Com o Novo 
Acordo ortográfico, preferencialmente o Dicionário 
Houaiss ou o Dicionário Aurélio). 
 
PARADIDÁTICOS: 

Os livros de Literatura serão indicados 
no decorrer do ano letivo. 
 
 
ENSINO RELIGIOSO: 
1 caderno grande de uma matéria 
1 livro: “Crescer com alegria e fé” – 8º ano 
Autor: Ednilce Duran, Glair Arruda 
Editora: FTD – 2ª Edição 2019 - Nova Edição 
 
MATEMÁTICA: 
Uso individual: 
Lápis preto nº2, borracha, 1 régua de 30 cm, 1 
transferidor e 1 compasso. 
5 folhas de papel quadriculado 
 
ARTE: 
1 bloco de papel canson 
1 caixa de lápis de cor ( mínimo de 12 cores). 
1 cola escolar de 90g líquida 
1 tesoura ( com nome) 
3 cartolinas laminadas (qualquer cor) 
1 bloco de papel dobradura A4 

 
ESPANHOL: 
1 caderno capa dura 96 folhas 
 

OBS: As cartolinas e o bloco de papel 

dobradura A4 deverão ser entregues na sala 

de coordenação em uma sacola separada com 

o nome do aluno(a). 

 
 
ENTREGAR NA COORDENAÇÃO:  
1 pasta transparente com trilho – cor VERDE 
100 folhas de sulfite 
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 USO DE MÁSCARA OBRIGATÓRIO E TRAZER, NA 
MOCHILA, DENTRO DE UM SAQUINHO PLÁSTICO, MAIS 
2(DUAS) MÁSCARAS RESERVA. 

 Todos os materiais deverão ser entregues 
identificados; 

 Livros, apostilas e cadernos deverão ser 
encapados e identificados; 

 Cada aluno(a) deverá trazer seus materiais 
diários em mochila com identificação; 

 Os alunos deverão vir à aula diariamente 
uniformizados, com camiseta, calça ou 
bermuda, agasalho do uniforme (quando 
necessário) e tênis. 

 
 
         Início das aulas 25/01/2021 
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