
 

 
 
 
 
 

 

01 - Planner 

08 - Caderno brochura univ. capa dura 96 folhas (etiquetado c/ o nome) - Português/ 

Matemática/ Geografia/ História/ Ciências/ Inglês/ Filosofia/OPEE 

Itens para estojo: 

- Apontador com depósito 

- Borracha branca escolar 

- Caneta esferográfica (cores diversas) 

- Caneta marca texto (cor livre) 

- Cola bastão 20g 

- Tesoura escolar sem ponta 

- Caneta hidrográfica cx c/ 12 cores 

- Lápis de cor cx c/ 12 cores 

- Lápis preto técnico 2B 

- Lápis preto técnico 6B 

- Compasso 

01- Pasta catálogo ofício com visor c/ 25 plásticos (cor livre) para a disciplina de Arte. 

01- Régua acrílica 30cm 

 
MATERIAIS DIVERSOS (trazer no primeiro dia de aula) 

01 - Cola branca 110g 

01 - Fita crepe branca 18cm x 50m 

01 - Fita de cetim nº 5 - 22mm x 10m (cor livre) 

01 - Folha em E.V.A. liso 

01 – Livro de literatura (próprio para idade) 

01 - Papel criativo A4 120g color set 8 cores pct c/ 32 folhas 

01 - Saco plástico A4 médio 4 furos pct c/ 20 unid. 

01 - Sulfite A4 75g branco pct c/ 500 folhas 

 
MATERIAIS DE ARTE (trazer no primeiro dia de aula) 

02 - Caneta Nankin (preta e vermelha ou colorida) 

01 - Lápis de cor cx c/ 12 cores 

01 - Lápis preto técnico 2B 

01 - Lápis preto técnico 6B 

01 - Pasta catálogo ofício com visor c/ 25 plásticos (cor livre) 

01 - Pincel nº 02 e nº 407 (fino e cerdas curtas p/ contorno) 

01- Bloco de papel Canson A3 -140g ou 180g 

01 - Massa de modelar a base de cera cx c/12 cores 180g 

01 - Pote tinta acrílica fosca roxo 250ml 

 
Material de Apoio: 

- Livros de uso obrigatório adquiridos no Colégio. 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

- Alguns materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano, conforme a proposta das atividades. 
- Os materiais PESSOAIS deverão ser etiquetados com o nome do aluno. 

 
 

 
Lista de Materiais 2021 - Turma 8º ano 

Alunos Novos 
MATERIAL INDIVIDUAL 

(NÃO É NECESSÁRIO ENTREGAR ESTES MATERIAIS NO COLÉGIO, E SIM TRAZER SOMENTE CONFORME O 

HORÁRIO DE AULA) 


