
  

 

Lista de Materiais 2022 

8º Ano | Ensino Fundamental – Anos Finais 

 
Quantidade Material de uso individual Utilização 

- 
Fichário ou cadernos brochura com 48 

folhas. 

Registro de atividades de Língua 
Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências e Inglês. 

01  Monobloco pautado e perfurado Registro de atividades 

01  
Pasta catálogo preta, com 50 plásticos, 
grossos, ofício, transparente, para 

Produção de Texto 

Portfólio de Produção de Texto 

01  
Pasta transparente com elástico para 

provas 

Acomodação de Avaliações e 

Atividades Avaliativas 

01  
Pasta transparente com elástico para 

atividades 

Acomodação de atividades 

01  Caderneta 1/16 espiral – 40 folhas Registro de atividades 

04  Lápis de escrever Registro de atividades 

02  
Canetas – marca texto – fluorescente 

amarela e azul. 

Registro de atividades 

03  Canetas – azul, preta e vermelha Registro de atividades 

01  Borracha branca Registro de atividades 

01  Lápis de cor Registro de atividades 

01  Jogo de canetinha hidrocor Registro de atividades 

01  Borracha nanquim Aula de Artes 

01  Caderno de desenho espiral 96 folhas Aula de Artes 

01  Lápis HB para desenho Aula de Artes 

01  Vidro de cola Colagem de atividades 

01  Tesoura de pontas arredondadas Recorte 

01  Régua de 30cm 
Trabalho com medidas e suporte para 

traçados 

01  Transferidor 
Trabalho com medidas e suporte para 

traçados 

01  Jaleco  Uso no Laboratório de Ciências 

01 Garrafinha para água (identificada) Pessoal 

 

 

 
 

 



  

 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

Educação Tecnológica 

JORNADA Z: LIFE – 8º ANO 

 

A aquisição do material de Robótica deverá ser pelo link: 

www.marista.zoom.education/colatina-104 
 

 

 
Inglês 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

O livro poderá ser adquirido pelo site https://www.disal.com.br/maristacolatina 
 

Dicionário   

 

Dicionário Bilíngue – Português/Inglês-Inglês/Português – atualizado com o novo acordo 
ortográfico. 

 

PARADIDÁTICOS 

 

 

CUNHA, Léo. Ninguém me entende nessa casa – Editora: FTD. ISBN 

9788532279965 

http://www.marista.zoom.education/colatina-104
https://www.disal.com.br/maristacolatina


  

 

 

 

OLIVEIRA, de Ieda. As cores da escravidão – Editora: FTD.  
ISBN 9788532284228 

 

 

PEPETELA. A montanha da água lilás – Editora: FTD.  

ISBN 9788532283603 

 

 

 
 

MACHADO, Samir Machado de. Piratas à vista – Editora: FTD. 

 ISBN 9788596023009 

 
 

VAZ, Fernando. Mohamed – Um menino afegão – Editora: FTD.  

ISBN 9788532248824 
 

 

 
 

 

 

CARRARO, Fernando. Biomas – conhecer para proteger – Editora: FTD. 
 ISBN 9788596007276 

 

 
 



  

 

 

 

Observações 

• Reunião de pais: 28 de janeiro de 2022. 

• Início do ano letivo: 31 de janeiro de 2022. 

• Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a série/ano do(a) aluno(a). 

• Não será aceito o uso de corretivo e estilete. 

• Os materiais deverão ser repostos pela família sempre que necessário. 
 

Opções de uniforme para uso diário do segmento 

 

• Camisa manga curta, branca, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Calça de tactel, modelo próprio, com a logomarca Marista.  

• Agasalho, modelo próprio, com a logomarca Marista.  

• Calça feminina, modelo próprio, com a logomarca Marista.  

• Bermuda tactel masculina, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Bermuda tactel feminina, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Tênis e meia.  
 

Uniforme de Educação Física do segmento 

• Camiseta cavada, branca, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Bermuda helanca feminina, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Bermuda tactel masculina, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Tênis e Meia. 
 

 


