
LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL  
8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 2021 

Identificar todos os itens com nome e série do(a) aluno(a) 
 

 
 
Uso diário 

O aluno deverá portar um estojo equipado (lápis, borracha, caneta esferográfica azul e preta, 
caneta ponta fina 0,4mm preta, apontador, cola, etc.) 

 
Cadernos e Pastas 

Recomendamos que os alunos utilizem os cadernos do ano anterior, sempre que estejam em bom 
estado e não comprometam a sua organização. 
 

1 agenda escolar (modelo semanal) 
1 pasta sanfonada com divisórias 
1 caderno específico para cada uma dessas disciplinas: matemática, história e geografia. 
Cadernos (que podem ser divididos para duas disciplinas) para língua portuguesa, 
ciências, filosofia, inglês e Educação Física 

 
Para as atividades específicas de matemática é necessário ter disponível: 

Os materiais de matemática serão fundamentais mesmo na modalidade à distância. Podem ser 
utilizados os do ano anterior. 
 
1 caixinha de grafite para compasso 
1 bloco de papel colorido criativo 
1 Jogo de esquadros (45º e 30º)  
1 transferidor de 180º  
1 compasso MAPPED com trava (Kalunga) 
1 blocos de papel vegetal 
1 bloco de papel quadriculado 
1 régua de 30cm 

 
Materiais individuais de Artes 

O ano de 2021 será tempo de reutilizar o que você tem em casa de materiais artísticos. Portanto, 
prepare um bom estojo de uso pessoal com aquilo tiver. 
 
Indicamos alguns materiais: 
Lápis grafite, borracha, apontador, lápis de cor, giz de cera, giz pastel, canetinhas hidrocor, 
canetinha preta ponta porosa, estojo de aquarela. 



LISTA DE LIVROS 8º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 2021 – 1º BIMESTRE 
 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
◻ Pedimos que os itens do estojo sejam identificados no momento de retorno ao presencial e, 

sempre que necessário, repostos. 

 
◻ Os materiais utilizados no ano anterior e que estiverem em bom estado poderão ser reutilizados. 

 
 

◻ No momento de retorno ao presencial, solicitamos que os alunos utilizem o uniforme escolar,              

composto por calça ou shorts azul marinho (malha, tactel ou algodão), camiseta branca com              

emblema do colégio, agasalho azul marinho e tênis. 

 

Livros 

Ao longo do desenvolvimento dos projetos, poderão ser solicitadas outras leituras que 

comporão nosso caminho. Essas leituras serão disponibilizadas pelos professores ou 

informadas com antecedência para os familiares. 

Capitães da Areia 

Jorge Amado 

Editora Companhia das Letras, 2009. 

Observação: pode ser adquirida outra edição, desde que seja a obra integral.  

 

Terra sonâmbula 

Mia Couto 

Editora Companhia das Letras, 2007. 

Literatura em língua inglesa 

The Black Cat and Other Stories (Edgar Allan Poe) Level 3 

Penguin Readers  

Ed Pearson Logman 

Livros didáticos 

LOG IN TO ENGLISH 2nd EDITION – Volume 3 

Editora: Richmond Publishing 


