
Lista de materiais 2022 
8° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS  
Esta lista é anual, porém outros materiais poderão ser solicitados durante o período letivo. Alguns 
itens tem a sugestão de marca, isso se deve à qualidade do material e também à necessidade de 
padronização. 
 

Material Padronizado  
Estes itens seguem o padrão Sant’Anna 

Quantidade Descrição do item  
01 Bloco Sant’Anna  
01 Portfólio de O.A.S  

 
Livros didáticos  
Livros deverão ser encapados com plástico transparente e identificados com nome e serie, trazidos diariamente  
ao colégio e serem repostos, se necessário.  

Quant. Descrição do item 
01 Coleção Bernoulli ensino fundamental anos finais (Com 3 avaliações -1 processual e 2 

periódicas) 

01 
Acentos del Español 3 – Aut. Zúñiga, Arancha Pablos – Ed. Edelvives  
(Enviaremos aos alunos o link para compra a partir de janeiro) 

01 
Conjunto Empreendedorismo e projeto de vida 8° ano – OPEE –  
(Enviaremos aos alunos o link para compra a partir de janeiro) 

01 Shape it ! 3 Full Combo (Student´s book and Workbook) AUT: Claire Thacker, with Melissa 
Wilson, with Daniel Vincent - Ed. Cambridge University Press - ISBN 9781108854115 

 
Obras literárias  

Ordem Livros indicado Autor Editora 
1° Projeto Biblioteca O aluno não precisa adquirir obra - 

2° Volta ao Mundo em 80 
dias 

Walcyr Carrasco - adaptado de Julio 
Verne Editora Moderna 

3° Cem dias entre o céu e o 
mar Amyr Klink Cia das Letras 

 

4° Morte e Vida Severina João Cabral de Melo Neto Editora Alfaguara - Capa 
Amarela 

 
Material de uso individual  
Todos os materiais devem ser identificados com nome e série, trazidos diariamente ao colégio e serem repostos, se 
necessário. De acordo com os protocolos de saúde, materiais NÃO podem ser compartilhados entre alunos.  

Quantidade Descrição do item 
01 Laptop - as especificações mínimas se encontram no site da escola 
01 Apontador com depósito 
01 Borracha macia 
01 Jogo de lápis de cor (mínimo 12 cores) 
01 Jogo de canetas hidrocor (mínimo 12 cores) 

 Lápis grafite ou lapiseira 
03 Canetas esferográficas (azul, preta e vermelha) 
01 Caneta marca-texto (qualquer cor) 
01 Tesoura sem ponta 
01 Jogo de esquadros 
01 Régua 30cm 
01 Compasso  
01 Transferidor  



01 Tubo de cola branca lavável 40g 
01 Cola em bastão 
08 Cadernos universitários de 01 matéria 
01 Jaleco para laboratório (branco, manga longa)  
01 Óculos de proteção para laboratório  

 
Material de artes  

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

Quantidade Descrição do item 
02 Bloco de desenho 180g/m² branco A4                                        
02 Folhas de cartolina branca                                                              
03 Folhas de papel color set (Cores variadas)                             
01 Folha de color set preto                                                                                
01 Folha de papel kraft 80g                                                                                             
01 Estojo de aquarela em pastilha – 12 cores                                                
01 Tela 30x30cm                                                                                                       
01 Pincel redondo n° 06                                                                                      
01 Pincel chato n° 06                                                                                               
12 Tintas acrílica 37ml (Cores variadas)                                              
2kg  Argila marrom                                                                                           
01 Camiseta ou avental para artes  


