
 

Lista de Material Escolar  

8º ano do Ensino Fundamental 2022 
   

 

Srs. Pais/Responsáveis. 

Seguem os itens da lista de material para ano letivo: 

    
Kit Aluno: 

1caderno universitário 10 matérias. 

1caderno universitário 100 folhas para português. 

1caderno universitário 100 folhas para matemática. 

1 cola bastão. 

1lápis/borracha/canetas/apontador/tesoura escolar. 

1 dicionário de Espanhol/Português. 

1 dicionário de Português. 

1 dicionário de Inglês/Português. 

 
Kit Geometria 

1 pasta de polionda pequena. 

1 compasso. 

1 esquadro 45º e 60º. 

10 folhas milimetradas tamanho A4. 

 
Kit Artes 

1 caixa de lápis de cor. 

1 cola branca 90gr. 

1 estojo de caneta hidrocor. 

*1 tubo grande de tinta guache (verde). 

*1 folha de EVA fina (verde). 

1 fita crepe 

2 lápis HB 

 
*Laboratório de Ciências 

1 jaleco branco manga longa, o tamanho pode ser 

um pouco maior visto que o aluno pode aproveitar 

nos anos seguintes. Não esqueça de identificar 

com o nome do(a) aluno(a). 

1 apontador.  

10 folhas quadriculadas (1cm) tamanho A4. 

1 régua de 30 cm. 

 

 

 

 

  Observações:  

1) Os livros didáticos adotados da Rede Pitágoras deverão ser solicitados na secretaria do Colégio.  

2) A confecção Morathi já dispõe dos modelos de uniforme. Lembramos que o uso do uniforme completo é 

obrigatório desde o primeiro dia de aula (camiseta e blusa de frio), inclusive nas aulas de Educação 

Física (camiseta e bermuda do uniforme). 

 Para facilitar a localização em caso de perda, solicitamos que todas as peças do uniforme estejam 

identificadas. 

3) O material com (*) será recolhido pelos monitores no 1º dia de aula. 

4) Poderão ser reaproveitados materiais dos anos anteriores, como dicionários, do kit de geometria e etc. 

5) Os livros paradidáticos, de leitura obrigatória, serão solicitados no decorrer do ano letivo conforme indicação 

dos professores. 

 

Importante: Todos os materiais deverão estar identificados. 

 
 
 
 
 
 
 Gratos pela atenção. 

Equipe Rezende e Rezende 

            Visite nosso site: www.rezenderezende.com.br 
 

http://www.rezenderezende.com.br/

