LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

8º ANO

Ano Letivo 2020/2021
Educação Visual e Projeto e Tecnologias
o Capa A3 com elástico com 3 cm de espessura (preferencialmente de cartão)
o Bloco de papel cavalinho A4 e A3
o Diário gráfico (Bloco A5 com folhas brancas e lisas sem margens com
encadernação de argolas) (A)
o Caixa de lápis de cor (12 cores)
o Caixa de canetas de feltro (12 cores)
o Caixa de pastel de óleo (12 cores)
o Guache (caixa pequena)
o Tinta da China preta
o Lápis grafite HB, 2B e 4B
o Borracha branca macia
o Tesoura
o Régua de 50 cm
o Aristo de 30 cm
o Compasso
o Pincéis nº2, nº6 e nº12
o Cola líquida e stick (marca opcional)
o Avental ou t-shirt usada
o Esferográfica preta
o Godés

Atividades laboratoriais
o Bata branca de mangas compridas

Línguas
o
o
o
o

Dicionário Inglês - Português / Português - Inglês
Dicionário Português - Português (com o novo acordo ortográfico)
Gramática – Português 3º ciclo (Porto Editora)
Obras de leitura obrigatória e complementar:
✓ Histórias da Terra e do Mar de Sophia de Mello Breyner
Andresen (outubro)
✓ A lua de Joana de Maria Teresa Maia Gonzalez (fevereiro)
✓ A Ilha Encantada (versão para jovens de A Tempestade de
William Shakespeare) de Hélia Correia (fevereiro)

Matemática
o Calculadora científica (B)
o Material de desenho (régua de 15 cm, esquadro, compasso e
transferidor 180° com orifício central)

Outros
o
o
o
o
o

Computador portátil ou dispositivo equivalente (C)
Auriculares/auscultadores (C)
Pasta/portefólio e cadernos A4 ou dossier com separador e micas
Manuais de preparação para provas de aferição (D)
Pasta para processo individual do aluno – Modelo CV (só para
alunos novos) (A)

Legenda

(A)
(B)
(C)
(D)

A adquirir exclusivamente no Colégio
Recomenda-se o modelo FX 82-MS ou FX 82-SPX da Casio
Consultar mais informações no email sobre o início do ano letivo 20/21
A indicar oportunamente

Observação: Todos os materiais são de utilização individual e deverão estar identificados com o nome do aluno

