LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO - SÉRIE: 8º ANO/2021
PROFESSOR(A) DE CLASSE: LUIZ GUSTAVO
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1
Obs:

MATERIAL PARA AQUISIÇÃO NA ESCOLA (DISPONÍVEL A PARTIR DA 2º QUINZENA DE JANEIRO/2021)
DESCRIÇÃO
Agenda escolar ( encapada e com nome )
agulhas para costura nº 1
agulhas para costura nº 8
Alfinete cabeça de vidro - com nome
Caderno para ANTROPOLOGIA - Vertical - capa verde bandeira
Cadernos para CIÊNCIAS - Vertical - capa verde bandeira
Caderno para ESPANHOL - Vertical - capa rosa claro
Caderno para ÉTICA - Vertical - capa roxo
Caderno para FÍSICA - Vertical - capa verde bandeira
Caderno para GEOGRAFIA - Vertical - capa marron
Caderno para GEOMETRIA horizontal - capa amarela
Cadernos para HISTÓRIA - Vertical - capa azul claro
Caderno para INGLÊS - Vertical - capa rosa PINK
Cadernos para MATEMÁTICA - Vertical - capa vermelha
Cadernos para PORTUGUÊS - Vertical- capa lilás
Caderno para QUIMICA - Vertical - capa verde bandeira
Cadernos para RESERVA - Vertical - sem capa - (com nome)
Cadernos para RASCUNHO - Vertical - capa poá - (com nome)
Caderno para TAREFA - Vertical - capa azul escuro
Caderno para TRABALHOS MANUAIS -Vertical - capa bege p/ alunos novos.
Caneta Tinteiro bico de pena - ponta média redonda, tinta azul (com nome gravado) p/ alunos novos
Cargas ou 01 pote de tinta azul para caneta tinteiro ( com nome)
Cx de Giz de cera tijolinho com 8 ou 16 cores (alunos novos
Capa para flauta doce Soprano em tecido com cordão (com nome) - para alunos novos
Capa para flauta doce Contralto em tecido com cordão (com nome) - para alunos novos
Sacola de tecido para Trabalhos Manuais 30 x 40 cm - com cordão para fechar - evitar o fecho de velcro - (com nome)
- Aventais, capa para flauta, bola de meia, sacolas, estojos, capa para cadernos podem ser encomendados na escola ou
confeccionadas pelos pais (com nome). - As capas dos cadernos devem ser de tecido, preferencialmente em brim.

MATERIAL DIVERSO
QUANT. DESCRIÇÃO
1
Apontador com reservatório (com nome)
1
Atlas Geográfic Mundial atualizado - recomendável Atlas Geográfico do Estudante ed. FTD - c/ nome - p/ alunos novos
2
Borrachas branca macia (com nome)
1
Caderno para para MÚSICA universitário com pauta grande (com nome) - p/ alunos novos
1
Compasso com grafite e grafites extras - recomendável TRIDENT - com nome
1
Dicionário de Espanhol/ Português (com nome) - p/ alunos novos
1
Dicionário de Inglês/ Português - (com nome) - p/ alunos novos
1
Dicionário de Português - (com nome) - p/ alunos novos
1
Lápis de cor aquarelável com 12 cores - recomendável FABER CASTELL - (com nome)
2
Lápis grafite nº 2 - recomemendável FABER CASTELL (com nome)
2
Lápis preto nº 6B - com nome
1
Par de esquadro de 45° e 60º - com nome
1
Pasta Catálago com 50 fls. para MÚSICA- (com nome)
1
Pasta com aba e elástico A3 / 20 mm - (com nome)
1
Pasta com aba e elástico ofício/20 mm - (com nome)
2
Pastas com grampos trilhos para línguas estrangeiras (com nome)
1
Régua de 30 cm transparente - com nome
1
Tesoura sem ponta - (com nome gravado)
1
Tesoura grande para costura - aula de Trabalhos Manuais (com nome)
1
Desmanchador de costura para trabalhos manuais - (com nome)
2
Tubos de cola branca de 90g etiquetada - (com nome)
1
Transferidor de 360° - (com nome) - alunos novos
Tecido para confecção de um jogo de lençol (Será solicitado posteriormente pela Profª de Trabalhos manuais)
MATERIAL PARA LANCHE, HIGIENE PESSOAL E PROTEÇÃO
QUANT. DESCRIÇÃO
1
Copo de alumínio ou inox - p/alunos novos (com nome gravado)
1
Cumbuca de alumínio ou inox - p/alunos novos (com nome gravado).
MATERIAL PARA AULAS DE EDUC.AMBIENTAL, EDUC. FÍSICA E MÚSICA
QUANT. DESCRIÇÃO
1
Bota, Botina, ou Tênis velho para aula Educação Ambiental
1
Flauta doce Germânica Contralto - recomendável YAMAHA - p/ alunos novos (com nome gravado)
1
Bermuda de helanca, camiseta lisa de algodão e tênis (aula de Ed. Física)
Os cadernos não utilizados completamente no ano letivo anterior, DEVEM continuar sendo usados
Os livros de leitura serão solicitados ao longo do ano pelo professor de classe.
TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER ETIQUETADOS COM O NOME DO ALUNO E ENTREGUES PARA O PROFESSOR DE CLASSE NO 1º DIA DE
AULA.

