
 

 COLÉGIO SÃO DOMINGOS 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SÃO PAULO 

 

LISTA DE MATERIAIS – USO INDIVIDUAL 

8º ano – ENSINO FUNDAMENTAL II - 2022 
 

Identificar todos os itens com nome e série do(a) aluno(a)  

 

 

Uso diário 

 

O aluno deverá portar um estojo equipado para todas as aulas, incluindo Artes Plásticas: 

 

Lápis grafite, borracha, apontador, caneta esferográfica azul e preta, caneta ponta fina 

0,4mm preta, lápis de cor, giz de cera, giz pastel, canetinhas hidrocor, canetinha preta ponta 

porosa, estojo de aquarela. 

 

Cadernos e Pastas 

 1 agenda escolar (modelo semanal) 

1 pasta sanfonada com divisórias 

1 caderno grande, espiral de 100 folhas, específico para cada uma dessas disciplinas: 

Matemática, História e Geografia. 

Cadernos que podem ser divididos para duas disciplinas: Português, Ciências, Filosofia, 

Inglês e Educação Física.  

 

Para as atividades específicas de matemática é necessário ter disponível:  

 

1 caixinha de grafite para compasso   

1 bloco de papel colorido criativo  

1 Jogo de esquadros (45º e 30º)  

1 transferidor de 180º  

1 compasso MAPPED com trava (Kalunga)  

1 blocos de papel vegetal 

1 bloco de papel quadriculado 

1 régua de 30cm  

 

Recomendamos que os alunos utilizem os cadernos do ano anterior, sempre que estejam em bom 

estado e não comprometam a sua organização. 

 

 



 

LISTA DE LIVROS - 8º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 2022 – 1° SEMESTRE 
 

 

 

Livros 

Língua Portuguesa: 

Contos latino-americanos eternos 

Antologia de contos fantásticos 

Organização: Alicia Ramal 

Editora Bom Texto, 2009. 

 

O auto da Compadecida 

Autor: Ariano Suassuna 

Editora: Nova Fronteira, 2018 

Observação: pode ser outra edição, desde que o texto seja integral. 

História: 

Ana Terra 

Autor: Érico Veríssimo 

Editora: Companhia das Letras 

Filosofia: 

Torto Arado 

Autor: Itamar Vieira Junior 

Editora: Todavia 

Inglês:  

- LOG IN to English 2nd Edition volume 3. (student’s book) 

Editora Richmond 

 

- Livros de leitura: 

Dracula (Bram Stoker) - Stage 2 

Autor: Bram Stoker 

Editora Oxford     

 

Dr Jekyll & Mr. Hyde (Robert Louis Stevenson) – Level 3 

Autor: Robert Louis Stevenson  

Editora: Richmond 

  

 

Os demais livros adotados serão solicitados com antecedência ao longo do ano. 

 

 



 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

❖ Pedimos que os itens do estojo sejam identificados e, sempre que necessário, repostos.  

 

❖ Desde o primeiro dia de aula, solicitamos que os alunos utilizem o uniforme escolar, 

composto por calça ou shorts azul marinho (malha, tactel ou algodão), camiseta branca 

com emblema do colégio, agasalho azul marinho e tênis.   

 

❖ 2 máscaras de proteção (que devem ser trocadas e higienizadas diariamente). 

❖ 1 frasco de álcool em gel 70º para uso individual. (A escola também disponibilizará álcool 

em gel e 70º nos espaços coletivos.) 

 

❖ 1 garrafa para água, com tampa e que não seja de vidro. 

 


