
   

Lista de Material 2020                                                                         

8º ano - Ensino Fundamental 

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

Inglês e Redação (Entregue no início das aulas). 

- Para acompanhar as aulas: 
 Cadernos (Não recomendamos fichário) 
 Estojo contendo: caneta azul, caneta preta, caneta marca texto, lápis preto, borracha macia, 

apontador, régua, cola bastão e tesoura sem ponta.  
 01 agenda escolar 2020 – 14 x 20cm 

- Para acompanhar as aulas de Geometria: 
 01 compasso (Sugestão: Cis, Staedler, Trident, Tilibra) 
 01 régua de 30 cm 
 01 esquadro de 45º (pequeno) 
 01 esquadro de 60º (pequeno) 
 01 transferidor de 180º  
 10 folhas de papel quadriculado (3º bimestre) 
 01 caixa de ponta para compasso 
 01 lixa de unha (para apontar compasso) 

 01 pasta com elástico, polionda de 2cm (para guardar os materiais) 

- Para acompanhar as aulas de Artes: 
 01 pincel atômico preto 
 01 tela para pintura tamanho A4 
 01 estojo de aquarela 
 01 bloco de canson branco 
 01 lápis 2B 
 01 borracha macia 
 01 apontador 
 01 régua de 30 cm 
 01 cola bastão 
 01 cola líquida branca 90g 
 01 tesoura escolar 
 01 caixa de lápis de cor - 24 cores 
 01 estojo de canetas hidrográficas - 12 cores 
 01 rolo de fio de malha de 1kg 
 01 boné branco adulto liso 
 01 pasta A4 na qual caiba todo o material de Artes 
 Obs.: Durante o ano letivo serão pedidos materiais específicos para atividades complementares. O 

material do ano anterior, estando em bom estado, poderá ser utilizado.  

- Para acompanhar as aulas de Português: 
  01 dicionário da Língua Portuguesa - atualizado pela nova ortografia 

- Para acompanhar as aulas de Inglês: 
 01 dicionário Português/ Inglês - Inglês/ Português 

  
 

 



 

 

- Livros Paradidáticos: 

1º Bimestre 

 O Melhor Poeta da Minha Rua 

José Paulo Paes  

Editora Ática. 

 

 Sem Fôlego. 

Brian Selzinick  

Editora SM. 

 

2º Bimestre 

 O Mágico de Oz 

Lyman Frank Baum 

Editora Zahar. 

 

 Feira de Versos. Poesia de Cordel  

João Melquíades Silva e outros. 

Editora Ática. 

 

3º Bimestre 

 A droga do amor        

Pedro Bandeira 

Editora Moderna. 

  

 Poe em Preto & Branco 
Edgar Allan Poe e Xavier Besse.  
Editora FTD. 

 
4º Bimestre 

 Eu me chamo Antônio 
Pedro Gabriel 
Editora Intrínseca 
 

 O menino do pijama listrado 

John Boyne 

Editora Cia Das Letras 

 

- Orientações Gerais: 
1. Início das aulas: 27 de janeiro. 
2. Horário das aulas: 7h00 às 12h40. 
3. Uniforme: uso obrigatório da camiseta Anglo. (Obs.: não aceitaremos uniformes com alterações de 
modelo, cor ou logotipo da escola.) 

 
 

 

 


