
 

LISTA DE MATERIAIS 2018 

UNIDADE CORREIA LIMA 
ANOS FINAIS - 8º ANO 

 

 PORTUGUÊS:  

01 caderno universitário (96 folhas). 

 

 INGLÊS: 

01 caderno pequeno (96 folhas). 

 

 GEOGRAFIA: 

01 caderno universitário (96 folhas). 

 

 HISTÓRIA:  

01 caderno universitário (96 folhas); 

01 pasta catálogo A4 com 40 sacos plásticos (será dividida com a disciplina de 

Geografia). 

 

 MATEMÁTICA:  

01 caderno oferecido pelo colégio; 

01 caderno pequeno (96 folhas); 

01 régua de 30 cm; 

10 folhas milimetradas; 

01 fita métrica; 

01 esquadro. 

 

 FILOSOFIA:  

As disciplinas de Produção Textual, Filosofia e Ciências compartilharão 1 caderno 

universitário de 96 folhas.  

 

 CIÊNCIAS:  

01 jaleco com nome e sobrenome do estudante bordado no bolso; 

05 pares de luvas descartáveis.  

 

Obs.: As disciplinas de Produção Textual, Filosofia e Ciências compartilharão 1 

caderno universitário de 96 folhas. 

 

  PRODUÇÃO TEXTUAL: 

02 blocos de redação (CF1), com margem para correção. 



 

Obs.: As disciplinas de Produção Textual, Filosofia e Ciências compartilharão 1 

caderno universitário de 96 folhas. 

 

 ARTES VISUAIS: 

01 pacote de copinhos de cafezinho; 
01 pasta catálogo com 40 sacos plásticos, em capa PP; 
02 lápis 2B; 
02 lápis 6B; 
01 borracha macia; 
01 apontador; 
01 cola bastão; 
01 cola líquida grande; 
01 tesoura pequena ponta redonda; 
01 régua 30 cm; 
01 compasso; 
01 esquadro; 
01 transferidor; 
01 conjunto de lápis de cor (24 cores); 
01 conjunto de canetas hidrocor (mínimo 12 cores); 
01 pincel chato nº 12; 
01 pincel chato nº 04; 
01 caneta preta ponta fina 1.0 (permanente); 
01 caneta preta ponta grossa 2.0 (permanente); 
05 tintas acrílicas, bisnagas de 20 ml (cores: 01 preta, 01 branca, 01 amarela, 01 
vermelha e 01 azul). 

 

 MATERIAIS COMUNS A TODAS AS DISCIPLINAS 
01 pacote de 50 folhas de desenho A4, 140g; 
01 pacote de 50 folhas de desenho A4, 180g; 
03 pacotes de folhas coloridas A4, 120g; 
02 pacotes de 50 folhas de papel sulfite A3, 180g; 
01 tubo de cola líquida 110g; 
01 pasta sanfonada. 

 
 

*Os materiais comuns a todas as disciplinas serão utilizados conforme as demandas 

das atividades planejadas e/ou dos projetos interdisciplinares. 

 

 

Indicação de fornecedor 
 
Desde 2013, o Colégio Farroupilha conta com um parceiro para a comercialização de livros 
e materiais didáticos nas dependências da escola. A Casa do Estudante (ao lado do Bar do 
Zé) tem toda a infraestrutura necessária para bem atendê-los com relação às 



necessidades da lista de material apresentada. Lembramos que a família também pode 
optar por comprar os livros didáticos e os materiais escolares na livraria de sua escolha. 

Durante o verão, a Casa do Estudante, situada no Colégio Farroupilha, estará aberta. Em 
caso de dúvida sobre a disponibilidade da obra, entre em contato pelo telefone 
3334.2600 ou pelo e-mail comercial@casadoestudante.com. 
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