Lista de Materiais 2017 – 8º Ano (Ensino Fundamental)
1. Cadernos (todos os cadernos deverão ser encapados e identificados)
• 09 cadernos grandes 96 folhas para as disciplinas de Matemática, Português,
Geografia, Ciências, Espanhol, Inglês, História/Introdução a Pesquisa (juntos),
Formação Humana e Informática.
• 01 pasta catálogo c/20 folhas plásticas (identificada para a disciplina de Arte).
2 . Material que deve estar com o aluno diariamente
• 01 caixa de lápis de cor (grande /12 cores);
• 01 tesoura sem ponta;
• 01 tubo de cola branca (90g);
• 01 marcador de texto;
• 01 caneta esferográfica azul ou preta;
• 01 lápis preto ou lapiseira;
• 01 borracha;
• 01 apontador;
• 01 jogo de esquadros 45o e 60o;
• 01 transferidor 360o;
• 01 régua de 30 cm;
• 01 lápis 4B.
3. Materiais a serem entregues no dia 06 e 07 de fevereiro, identificado com nome
e turma na sacola (destacar nesta sacola, o material que porventura faltou
adquirir).
• Fotocópias1; (disponível na papelaria na sede do colégio).
• 50 folhas 60k brancas;
• 01 resma de papel A4 (500 fls);
• 01 dicionário de Português Didático Básico. (disponível na papelaria na sede do
colégio)/(quem já tem, não é necessário);
• 01 dicionário de Inglês com CD-ROM – Escolar Bilíngue; (quem já tem, não é
necessário);
• 01 dicionário de Espanhol com CD-ROM; (quem já tem, não é necessário);
• 01 minigramática da Língua Portuguesa – Paschoalin & Spadoto – FTD (disponível na papelaria na sede do colégio)/(quem já tem, não é necessário);
• 01 livro de literatura (a partir de março disponível na papelaria do colégio);
• 05 pares de luvas descartáveis;
• 05 folhas de E.V.A (azul);
• 10 folhas de papel color plus 120gr (cores variadas);
• 01 folha de papel dupla face;
• 01 folha de papel duplex;
4. Livros didáticos adotados para o Ensino Fundamental (disponível somente na
papelaria na sede do colégio)
• Caderno Integrado de Teoria e Atividades – Sistema COC Ltda;
• Material didático Língua Inglesa e Espanhola.
Observação:
Todo o material individual deve ser identificado com o nome do aluno.
1O valor referente às cópias deverá ser disponibilizado, a partir de janeiro, na papelaria
localizada na sede do colégio.

O uso do uniforme escolar será exigido a partir do 1º dia de aula.

