LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II

MATERIAL INDIVIDUAL
O aluno deve trazer sempre os materiais para as aulas, pois não será permitido
empréstimo (todos os materiais, quando possível, podem ser reaproveitados de anos
anteriores).
 1 Caderno universitário 10 matérias ou fichário.
Obs.: Não recomendamos cadernos universitários ou fichário para alunos do
Ensino Fundamental que ainda não tenham desenvolvido domínio na
organização do material individual.
 1 Apontador com suporte
 1 Caneta grifa texto amarela
 1 Caneta vermelha
 1 Caneta azul
 1 Caneta preta de ponta porosa permanente
 2 Lápis pretos ou lapiseira
 2 Lápis 6B
 2 Lápis 2B
 1 Borracha macia
 1 Régua de 30 cm transparente
 1 Transferidor
 1 Jogo de esquadros
 1 Compasso
 1 Caixa de lápis de cor
 1 Caixa de canetas hidrocor
 1 Caixa de giz de cera
 1 Cola bastão grande
 1 Tesoura de boa qualidade
 1 Minidicionário de língua portuguesa Aurélio (para todas os anos)
 1 Minidicionário de língua inglesa (para todos os anos)
 1 Minigramática de língua portuguesa (para todos os anos)
 1 Gibi qualquer (poderá ser usado em bom estado de conservação)

MATERIAL DE USO COMUM
Esses materiais deverão ser entregues na secretaria do Colégio.















500 folhas de papel sulfite A4 75g/m
02 blocos de papel canson A4 (encadernado) – aulas de arte
10 envelopes brancos A4
01 pincel ordem 815, nº 08
01 tubo de cola branca 110g de boa qualidade
01 tubo de tinta dimensional metalizado
01 caneta retroprojetor ponta média pretal
04 tubos de tinta para artesanato sendo uma branca, uma preta e duas
coloridas ou metálicas
05 folhas de E.V.A. sendo 03 brancas e 02 cor de pele
01 E.V.A. com glitter vermelho
10 folhas de color set - coloridas
03 folhas de papéis de presente
01 tubo de cola de silicone jocar office – 60ml
01 verniz de artesanato

Para o dia da família, realizados em MAIO e AGOSTO, utilizaremos os seguintes
materiais:
Obs.: A entrega desses materiais deverá ser feitas também no início de 2019.
 01 bandeja - Artesanato em madeira MDF (Arte Bela - 38062806 - Av. Pedro
Botesi, nº 1931 - Tucura)
 01 folha de papel decoupage feminino
 01 pacote de papel criativo lummi colorido – A4 75g
 50 cm de feltro branco
 1 Rolinho de pintura

Os MATERIAIS DE USO COMUM deverão ser entregues na secretaria do
Colégio, entre os dias 21 e 22 de janeiro de 2019, em horário comercial.
- A conferência dos materiais será realizada no ato da entrega.
- Não receberemos entregas de materiais incompletos.
A compra dos livros didáticos do Sistema de Ensino SAE Digital será feita via loja
virtual. As instruções para a compra serão enviadas via email para os responsáveis dos
alunos matriculados.
Os títulos dos livros paradidáticos utilizados durante o ano na disciplina de
PORTUGUÊS serão divulgados posteriormente.
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