LISTA MATERIAL – 8º ANO – 2020
Material para uso permanente do aluno
1 caderno universitário de 16 matérias ou fichário
1 pasta catálogo com 100 plásticos
Para disciplina de matemática

Material para todas as disciplinas
2 pacotes de folha sulfite branca A4 (500 folhas cada)
10 sacos plásticos grossos com furo
1 bloco de canson A4
1 pasta suspensa
1 durex pequeno

1 calculadora que tenha mc / mr /m- /m+
5 folhas de papel milimetrado
5 folhas de papel quadriculado
Para disciplina de redação
1 caderno universitário 100 folhas
Para disciplina de leitura

OBSERVAÇÕES:
Os itens abaixo deverão ser entregues na secretaria do Colégio do dia
21 ao dia 24 de janeiro de 2020. Horário: das 8h às 17h
Todo o material deverá estar etiquetado com o nome e série do aluno.

Livros : 1º trimestre – Os Criminosos Vieram Para o Chá / Stella Carr – FTD
2º trimestre – O Cidadão de papel / Gilberto Dimenstein
3º trimestre – O Conde de Monte Cristo / Alexandre Dumas
Para a disciplina de desenho geométrico
1 caderno de desenho milimetrado
1 compasso com grafite
1 caixa de grafite
2 lápis (1 6b e um lápis 2hb)
1 lixa de unha para apontar o grafite
1 régua graduada (30 cm)
1 jogo de esquadros (45º e 60º)
Para as disciplinas de gramática, espanhol e inglês
1 dicionário Aurélio (De acordo com a nova ortografia)
1 dicionário de Inglês
1 dicionário de Espanhol
Para a disciplina de Arte
1 caderno de desenho milimetrado
(Os materiais de artes serão solicitados no decorrer do ano letivo)

Os alunos que já possuem qualquer item relacionado acima poderão
reutilizá-lo.

Materiais de papelaria (como cartolina, EVA, tinta, e outros)
utilizados nas demais atividades serão de responsabilidade
dos alunos e solicitados no decorrer do ano mediante o
desenvolvimento das atividades.

