LISTA DE MATERIAIS 2019
UNIDADE TRÊS FIGUEIRAS
ANOS FINAIS – 8º ANO

PORTUGUÊS
01 caderno universitário (96 folhas).
INGLÊS
01 caderno pequeno (96 folhas).
GEOGRAFIA
01 caderno universitário (96 folhas).
HISTÓRIA
01 caderno universitário (96 folhas).
MATEMÁTICA
01 caderno pequeno (96 folhas);
01 régua de 30cm;
10 folhas milimetradas;
01 fita métrica;
01 esquadro.
FILOSOFIA
As disciplinas de Produção Textual, Filosofia e Ciências compartilharão 01 caderno
universitário de 96 folhas.
CIÊNCIAS
01 jaleco branco de algodão com nome e sobrenome do estudante bordados no bolso;
05 pares de luvas descartáveis.
ALEMÃO
01 caderno pequeno (48 folhas).
Obs.: pode ser o mesmo usado no ano anterior.
PRODUÇÃO TEXTUAL
01 pasta para folhas A4.
ARTES VISUAIS
01 caderno pequeno (48 folhas);
01 pasta catálogo com 40 sacos plásticos;
01 pacote de copinhos de cafezinho ou caixa de ovos;
02 lápis 2B;

01 lápis 6B;
01 compasso;
01 esquadro;
01 transferidor;
01 pincel chato nº 12;
01 pincel chato nº 04;
01 caneta preta ponta fina 1.0 (permanente);
01 caneta preta ponta grossa 2.0 (permanente);
02 conjuntos de tinta tempera guache com 12 cores.
MATERIAIS COMUNS A TODAS AS DISCIPLINAS
01 borracha macia;
01 apontador;
01 cola bastão;
01 tesoura pequena de ponta redonda;
01 régua de 30cm;
01 conjunto de lápis de cor (24 cores);
01 conjunto de canetas hidrocor (mínimo 12 cores);
01 pacote de 50 folhas de desenho A4, 180g;
01 pacote de folhas coloridas A4, 120g;
01 pacote de 30 folhas de papel sulfite A3, 180g;
01 tubo de cola líquida, 110g;
01 pasta sanfonada.
*Os materiais comuns a todas as disciplinas serão utilizados conforme as demandas
das atividades planejadas e/ou dos projetos interdisciplinares.
ORIENTAÇÕES PARA O 1º DIA DE AULA
Solicitamos que, no 1º dia de aula, os estudantes tragam apenas os seguintes
materiais:
- estojo com lápis, canetas e borracha;
- um caderno para registro de informações.
Os professores irão orientar as turmas sobre a entrega dos demais materiais ao longo
da 1ª semana de aula.

