
Escola Agnus Dei EAGD 
 
 

 
 
 

LISTA DE MATERIAL 2021 - 8º ANO 
Srs. Responsáveis: 

 
Segue abaixo lista de material para o ano letivo de 2021. 

Informamos que o material deverá ser entregue na escola no primeiro dia de aula. 
 

Material a ser adquirido pelos Pais 
Materiais que ficarão na mochila do aluno, para uso diário 

01 fichário (universitário) com bloco de folhas e divisórias para cada matéria ou 01 caderno universitário para cada matéria 
01 pasta plástica com elástico tamanho A4 
Estojo contendo: lápis ou lapiseira, apontador, borracha, lápis de cor de 24 cores da Faber Castell, canetinhas hidrocor de 24 cores 

da Faber Castell, caneta marca texto de qualquer cor, canetas, corretivo, tesoura sem ponta Tramontina e cola Pritt de 20 gramas 
01 tubo de cola líquida de 90 gramas 
01 régua de 15 cm 
01 régua de 30 cm 

01 jogo de esquadros (2 unidades) 
01 compasso (resistente) 
Transferidor de 180º e 360º  

01 calculadora simples, contendo as teclas de porcentagem e raiz quadrada 
Mini Dicionário: Língua Portuguesa – sugestão: Aurélio Melhoramentos/Positivo (de acordo com a nova ortografia) 
Mini Dicionário: Inglês – Português/Português - Inglês – sugestão: Longman do Brazil Ltda. – Jeremy Harmer 
Michaelis– Dicionário Escolar – Espanhol/Português – Editora Melhoramentos 

Jaleco de manga comprida para as aulas de laboratório de Ciências 
Régua geométrica 
Camisetão  para as aulas de Artes 

 
Materiais que ficarão na escola para facilitar o uso de acordo com planejamento escolar (entregar tudo na escola, no 
primeiro dia de aula, com nome em todas as peças) 
01 pincel médio chato 

01 tinta acrílica de 250 ml branco 
01 perfex 
01 pacote de palito de churrasco com 100 unidades cada 
01 rolinho de espuma pequeno 

01 tinta guache de 250 ml marrom 
01 bloco de canson branco tamanho A4 
01 bloco de papel almaço quadriculado tamanho A4 com 50 folhas 

01 rolo de fita crepe 
01 cola do artesão (também conhecida como cola fria ou cola universal) 
 
Observações: 

*Livros e cadernos deverão ser encapados com contact transparente, contendo o nome do aluno. 
*Os demais itens também deverão conter o nome do aluno. 
*Eventualmente poderá ser solicitado algum tipo de material, como por exemplo, sucatas entre outros. 

*As quantidades acima foram estimadas podendo ou não haver necessidade de reposição. 
*Sugerimos mochila com rodinhas. 
*As marcas acima mencionadas são apenas sugestões. 

Uso de celular ou tablet: Os alunos poderão trazer celular ou tablet para utilizar os livros digitais e outras ferramentas do 

aplicativo Plurall. Os alunos receberão esse acesso ao adquirirem os livros didáticos. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


