
                                                                                                  

 

Lista de Material 2020                                                                                                                                                             

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 2020 (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 transferidor transparente de 180° 
 01 esquadro de 45° (pequeno) 
 01 esquadro de 60° (pequeno) 
 01 compasso 
 01 lixa de unha (para apontar compasso) 
 01 calculadora simples

- Para acompanhar as aulas de Artes: 
 01 pasta polionda A4 com elástico e sem alça 
 02 blocos de papel para desenho branco A4 gramatura 140g/m² com 20 folhas 
 100 folhas de sulfite A4 branco 
 01 folha de papel cartão preto fosco, 50x70cm, de 240g 
 04 folhas de papel vegetal A4 
 02 folhas de acetato A4 
 01 lápis 2B 
 01 lápis 6B 
 01 caneta permanente preta ponta média 
 01 caixa de lápis de cor 24 cores 
 01 conjunto de canetinha hidrocor, ponta fina 
 01 cola líquida 40g 
 01 conjunto de tinta guache 6 cores 
 01 pote de tinta fosca PVA artesanato de 100 ml (na cor que desejar) 
 01 godê pequeno para mistura de tintas 
 01 pincel chato de cerdas macias nº10 (sugestão Keramik série 121S) 
 01 pincel redondo de cerdas macias nº03 (sugestão Keramik 3/0 série 307) 
 04 panos para limpeza dos pincéis (retalhos ou outros) 
 01 caixa de MDF cru com tampa 12 ou 15cm 

  Obs.: durante o ano letivo serão solicitados materiais específicos para atividades complementares. 
 
- 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 Inglês: 
 01 dicionário Português/Inglês - Inglês/Português (Sugestão: Oxford Escolar) 

 
 
 
 
 



- 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”: 

 03 folhas de cartolina ou color set 180g/m2 da cor que desejar  
 100 folhas de sulfite branca 
 01 caderno universitário, capa dura de 96 folhas – para o portfólio da liderança 
 01 bloco de papel canson 120g/m2 – tamanho 325mm x 235mm com 8 cores 

  Obs.: entregar para a professora do OLEM na 1ª semana de aula. 
 
- Livros Paradidáticos: 
1° Bimestre 

 O melhor poeta da minha rua 
Autor: José Paulo Paes 
Editora: Ática 

 Sem Fôlego 
Autor: Brian Selznick 
Editora: SM  
 

2° Bimestre 
 O Mágico de Oz 

L. Frank Baum 
Coleção Zahar 
Editora Zahar 

 Feira de versos - Poesia de Cordel 
Autor: João Melquíades Ferreira da Silva e outros 
Editora: Ática 

 
3° Bimestre 

 A droga do amor 
Autor: Pedro Bandeira 
Editora: Moderna 

 Poe em Preto & Branco 
Edigar Allan Poe 
Xavier Besse 
Editora FTD 
 

4° Bimestre 
 Eu me chamo Antônio 

Autor: Pedro Gabriel 
Editora: Intrínseca 

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

 
- Observações: 

1- Início das aulas: 27 de janeiro  
2- Horário das aulas: 7h00 às 12h40 
3- Uniforme: camiseta Anglo, bermuda (até o joelho), shorts-saia ou calça azul marinho. (Obs.: 

não aceitaremos uniformes com alterações de modelo, cor ou logotipo da escola. 
 


