
 
Lista de Material / 2022                                                                                                                                                     
 

8° ano - Ensino Fundamental 
 

- Material Apostilado Anglo com as disciplinas de: Português, Geografia, Ciências, Matemática, 

História, Inglês, Redação. (Entregue no início das aulas.) 

- Para acompanhar as aulas: 
 01 agenda 2022 (espiral com um dia por página) 
 cadernos (Não recomendamos fichário.)  
 Estojo contendo: caneta azul, preta, marca texto, lápis preto, borracha macia, apontador, 

régua, cola bastão e tesoura sem ponta. 
 

- Para acompanhar as aulas de Matemática: 
 01 régua transparente - 30 cm 
 01 esquadro de 45° (pequeno) 
 01 esquadro de 60° (pequeno) 
 01 pasta com elástico, polionda 2cm 
 01 compasso 
 01 lixa de unha (para apontar o compasso) 
 01 calculadora simples 
 01 caderno de folhas quadriculadas 
 01 transferidor transparente de 180° 

- Para acompanhar as aulas de Artes: 
 01 pasta polionda A4 com elástico de 3 a 4 cm de altura 
 01 caderno para desenho com 48 folhas brancas – formato aproximado 27,5x20 cm 
 01 bloco de papel para desenho branco A4 – 140g/m2 com 20 folhas 
 04 folhas de papel kraft A4 200g/m2 
 02 folhas de papel quadriculado A4 
 01 lápis 2B ou 3B 
 01 caneta hidrográfica preta ponta grossa (estilo Pilot 850 Junior) 
 01 caneta hidrográfica preta ponta fina (estilo Office Pen 1.0 mm Pilot) 
 01 cola líquida branca pequena (35 ou 40g) 
 01 cola bastão  
Material de pintura  
 01 conjunto de tinta guache 6 cores 
 01 godê pequeno para mistura de tinta 
 01 pincel chato largo macio 
 01 pincel redondo fino macio (para pintura detalhes) 
 01 pacote de pano multiuso (estilo “perfex”) 
* Manter no estojo as canetas de ponta grossa e ponta fina pretas, e o lápis grafite 2B ou 3B. 

 
Obs.: o material de artes do 8° ano não é guardado na escola, portanto é de responsabilidade 
do aluno levá-lo nas aulas. Não é necessário levar toda a quantidade de papéis para as aulas. 
Manter na pasta o caderno para desenho e 2 folhas de cada tipo de papel. 

 



 
 
 
- Para acompanhar as aulas de Português: 

 Mini dicionário da Língua Portuguesa (Sugestão: Silveira Bueno Editora FTD 3ª Edição 2016) 
 01 pasta preta com grampos contendo 20 plásticos (ou mais) 

 
- Para acompanhar as aulas de Geografia: 

 Novo Atlas Geográfico do Estudante 
Autora: Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa 
Editora: FTD 
 

- Para acompanhar as aulas do programa “Líder em Mim”: 

 01 caderno brochura grande, capa dura de 96 folhas – para o portfólio da liderança 

      Obs1.: somente para alunos novos. Alunos Anglo devem manter o Caderno de Liderança do 7º 
ano, apenas trocando a etiqueta.  
      Obs2.: o caderno de Liderança deve ser um caderno separado das outras matérias. 
 
- Livros Paradidáticos: 
 
1° Bimestre 

 O diário de Zlata 
Autor: Zlata Filipovic 
Editora: Cia Das Letras 

 Nariz de Vidro 
Autor: Mario Quintana 
Editora: Moderna 
 

2° Bimestre 
 Sem Fôlego 

Autor: Brian Sezinick 
Editora SM 

 O Mágico de Oz 
Autor: Lyman Frank Baum 
Editora: Zahar 

 
3° Bimestre 

 Feira de Versos. Poesia de Cordel 
Autor: João Melquíades Silva e outros 
Editora: Ática 

 A droga da Obediência 
Autor: Pedro Bandeira 
Editora Moderna 
 

4° Bimestre 
 Poe em Preto & Branco 

Autor: Edgar Allan Poe e Xavier Besse 
Editora: FTD 

 O menino do pijama listrado 
Autor: John Boyne 
Editora: Cia das letras 

 
- Observações: 

 Início das aulas: 24/01/2022 
 Horário das aulas: das 7h00 às 12h40 
 Uniforme: camiseta Anglo (disponível na tesouraria) 

 


