
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL - ARTE 

 

 01 pasta com 50 plásticos (tamanho A4) 

 01 tesoura sem ponta 

 01 régua 30cm 

 01 tubo de cola líquida 

 01 estojo de aquarela escolar com 12 cores ou utilizar o 
kit de guache de 12 cores do ano anterior 

 01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

 

 01 borracha macia 

 01 lápis 2B 

 01 lápis 6B 

 02 pincéis redondos: um nº 6 e um nº 12 

 01 folha de papel duplex branco 
 

Obs.: 
1. Utilizar materiais de Arte restantes do ano anterior.  
2. Não há a entrega de materiais no 1º dia de aula para alunos do EF2. 
3. Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 

MATERIAL INDIVIDUAL DAS OUTRAS DISCIPLINAS: 

PODE SER CADERNO OU FICHÁRIO 
 
HISTÓRIA/GEOGRAFIA/E. RELIGIOSO/ INGLÊS/CIÊNCIAS: (podem ser divididos em cadernos universitários)  
L. PORTUGUESA: 01 caderno grande de 96 folhas; 1 pasta com plástico (A4); DICIONÁRIO: Português e Inglês (utilizar os que já possuem) 

MATEMÁTICA: 01 caderno grande de 96 folhas; 01 compasso de metal (com caixa de boa qualidade) e transferidor 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: 01 pasta com plásticos (A4) 

                              
               

LIVROS DIDÁTICOS  
Material Didático – Livros Edebê: Coleção Rotas 

 Serão encaminhadas as informações sobre a aquisição do material didático da Edebê e as configurações mínimas para o dispositivo, 
posteriormente por e-mail.  Assim que a Edebê nos informar. 

 
Arte (LIVRO REFORMULADO – CÓDIGO: 9788547237844) 

Título: A arte de fazer arte - 8º ano - Movimento 

Autoras: Denise Akel Haddad/Dulce Gonçalves Morbin 

Editora: Saraiva 

 
LIVROS PARADIDÁTICOS – 8º ANO 

1º trimestre:   Título: O grande desafio 

Título: A mala de Hana: uma história real.   Autor: Pedro Bandeira 

Autora: Karen Levine   Editora: Moderna 

Editora: Melhoramentos   3º trimestre: 

Título Petrus Logus -  O guardião do tempo  Título: Dona Casmurra e seu Tigrão 

Autora: Augusto Cury   Autor: Ivan Jaf 

Editora: Saraiva   Editora: Ática 

2º trimestre:  Título: Ataque  do comando P.Q. 

Título: A droga da amizade    Autor: Moacyr Scliar 

Autora: Pedro Bandeira   
 Editora:Ática 

Editora: Moderna     

 
               

Informações Importantes: 
 
 Início das aulas: Início das aulas: 01 de fevereiro de 2021(de acordo com as orientações dos órgãos competentes Secretarias 

da Saúde e Educação, devido ao COVID-19). 
 Horário do 1° dia: das 7h às 11h45. Não é necessário trazer todo material, apenas caneta/lápis/borracha e caderno. Neste 

dia, os alunos receberão o horário da semana. 

 Lanche: trazer de casa e/ou adquiri-lo na cantina do colégio. 

 Uniforme: uso obrigatório conforme circular disponível no site do Colégio. 

 Todos os materiais devem estar identificados (nome completo e ano do aluno). 

 Divulgação da listagem de salas – 29/01 (14h). 

 Demais orientações do ano, aguardar circular EF2-01/2021. 
 
 
 


