Colégio “O Bosque”
Ensino Fundamental e Médio
Lista de Material – 8º ano / 2020
 1 agenda
 7 cadernos universitários de 100 fls. (Redação, Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês/
Espanhol /(Gramática e Entendimento de Texto)
 1 pasta transparente de elástico de 5 cm ( cor vermelho) (etiquetada com nome e ano (série))
para arquivar avaliações trimestrais.
 1 pasta catálogo com 30 plásticos (para arquivo de atividades das diversas disciplinas)
 6 lápis pretos nº 02
 1 borracha branca
 1 régua de 30 cm (acrílico)
 1 compasso
 1 Transferidor (360°)
 1 tesoura escolar sem ponta Tramontina ( com nome gravado )
 4 canetas esferográficas ( 1 azul, 1 preta, 1 vermelha e 1 verde).
 1 minidicionário da Língua Portuguesa (Aurélio – Ed. Positivo)
 1 minidicionário de Inglês/ Português (sugestão: Longman – Dicionário Escolar para estudantes
brasileiros – Inglês – Português / Português - Inglês)
 1 minidicionário de Português / Espanhol (sugestão: Ed. Ática)
 1 caneta marca texto
 Taxa anual de R$ 60,00 (atividades extras/ complementares)
OBS:

-

Pedimos a gentileza de enviar todo o material com nome completo e ano (série) (com etiqueta)
e trazê-lo encapado;
Os livros deverão ser encapados com plástico transparente grosso ou contact e etiquetados;
Verificar e repor o material necessário, durante todo o período letivo;
Não é permitido o uso de fichário.

MATERIAL DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA















1 pasta preta com 50 plásticos grossos (só para Ed. Artística)
1 caixa de lápis de cor (24 cores - não aquarelável - Marca Maped ou Faber Castell)
1 pincel nº 08 e nº 12 – ref. 815
2 tubos de cola branca
4 tubos de cola em bastão (Pritt)
2 canetas pretas para retroprojetor ou marcador permanente
2 blocos de canson branco A4 140g /m²
plástico para forrar a carteira de 0,50 x 0,60m
1 sacola para transportar o material da aula de Ed. Artística
1 pacote de papel colorido A4 (Marca Cansom)
1 tesoura escolar sem ponta Tramontina (com nome gravado)
1 Bloco de papel colorido A4 (Sugestão Marca Canson)
1 Bloco de papel vegetal A4 (Sem Margem)
1 régua de 30 cm

MATERIAL DE LABORATÓRIO


1 avental branco

