
 

MATERIAIS POR DISCIPLINA | 8º ANO EFAF 
 
 
LIVROS DIDÁTICOS: Os livros didáticos nos componentes de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, 
Língua Inglesa e Ensino Religioso, adotados pela Rede Marista de Colégios em 2020, serão entregues pelo Colégio às 
famílias no início das aulas. 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS E DE LITERATURA: Lista será divulgada posteriormente 
 

 Interioridade 

 1 livro: Em Ti – Projeto Interioridade 
Autor: Josean Manzanos 
Editora FTD 

 

 CADERNOS 
2 cadernos brochura grande, 96 folhas (Matemática A e B, Língua Portuguesa) 
5 cadernos brochura pequeno, 48 folhas (Inglês, Ensino Religioso, História, Ciências e Geografia) 
1 pasta arquivo A4, sanfonada, com elástico, para acomodar trabalhos, textos e tarefas. 
 
Sugestão: a critério da família 
 

 MATERIAIS ARTÍSTICOS 

 De uso individual 
1 lápis HB ou lapiseira 
1 lápis 6B (Faber Castell) 
1 Régua acrílica transparente 30 cm 
1 caixa de lápis de cor 24 cores (Faber Castell, Acrilex) 
1 jogo de caneta hidrocor ponta fina (Faber Castell, Tris) 
1 borracha branca 
1 apontador com lixeira 
1 tesoura sem ponta 

1 cola bastão grande 
1 avental ou camiseta 
1 pasta arquivo A4, sanfonada, com elástico, para 
acomodar trabalhos, textos e tarefas. 
1 tela 40 x 60 cm (com nome; trazer apenas quando 
solicitado pela professora) 
1 compasso 
1 régua 30 cm 

É responsabilidade do aluno levar os materiais artísticos de uso individual às aulas da disciplina de Arte. 
 

 Permanecem no Colégio 
1 pincel chato nº 06 (Tigre, Acrilex) 
1 pincel chato nº 10 (Tigre, Acrilex) 
1 pote de tinta acrílica fosca de 250 ml (azul, branca ou marrom) 
1 caneta para tecido (cor a critério do aluno) 
1 caneta permanente ponta dupla (CIS, Acrilex) 
1 caneta posca (cor a critério do aluno) 
 
 

As marcas são apenas sugestões, a compra fica a critério da família. 
ATENÇÃO! Os materiais de Arte que permanecem no Colégio devem ser entregues no dia 29 de janeiro de 2020 

(quarta-feira), na Biblioteca do Colégio Marista, das 8h às 17h. 


