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 MATERIAL DE USO DO ALUNO – NÃO PRECISA ENTREGAR NO COLÉGIO - NOMEAR 

01 Estojo completo (1 apontador com aparador, 1 borracha, 1 lápis nº 2 ou lapiseira com grafite, 1 
caneta marca texto, 1 cola bastão grande, 1 caneta preta, 1 caneta vermelha, 1 caneta azul, 1 
tesoura sem ponta)  

01 Caixa de lápis de cor grande com 12 cores  (preferencialmente Faber Castell) 

01 Pasta com grampo com 20 sacos plásticos  

01 Régua transparente 30 cm 

01 Conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores  

01 Compasso Maped com encaixe para lápis 

01 Cola bastão 21 g 

01 Caneta hidrocor ou gel preta 

01 Caderno universitário linguagem (200 folhas – 10 matérias) 

01 Caderno universitário linguagem (96 folhas) 

01 Caderno espiral universitário quadriculado (96 folhas) 

01 Pasta com elástico para Artes 

  

 MATERIAL DE CONSUMO NA ESCOLA – ENTREGAR NO COLÉGIO 

01 Resma de papel sulfite A4 branco 75g/m2 (preferencialmente Copimax ou Chamex) 

01 Bloco de papel Canson A4 140g 

04 Folhas de papel seda (cores variadas) 

02 Folhas de papel cartão (pretas) 

02 Folhas de EVA (pretas) 

02 Folhas de papel carmim (cores variadas) 

01 Cola branca – 90g 

01  Pincel redondo número 4 

01  Jogo de esquadro com transferidor 

01 Pote de tinta Acrílica ou para artesanato – 250ml – cor azul claro 

01 Pacote de massa para biscuit – 90g 

01 Tela de pintura 30cm x 40cm 

Relação de materiais para 2020 
 

8º ano do Ensino Fundamental 
 

Entrega de materiais no Colégio: 30 de janeiro de 2020 
Não receberemos materiais após o início das aulas 

 
Início das aulas: 03 de fevereiro de 2020 
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Relação de materiais inclusos no Sistema Anglo de Ensino: 
 
4 Livros bimestrais com os seguintes tópicos e autores: 
Língua Portuguesa e Produção de Texto: Ricardo Silva Leite, Marisa Sodero Cardoso e Leila T.S. Rensi; 
Matemática: Adair Mendes Nacarato, Cármen Lúcia B. Passos e Fábio Orfali; 
Geografia: Paulo Roberto Moraes e Valdinei A. da Silva; 
Física: Carlinhos N. Marmo e Luiz Carlos Ferrer; 
Biologia: Marcos Engelstein; 
História: Sílvia Helena A.B. Brandão e Tania Fontolan; 
      1 Livro anual de Artes com CD escrito por Márcia Regina Silva; 
1 Livro de Educação Socioemocional – Programa Sementes; 
 
Relação de conteúdo digital incluso no Sistema Anglo de Ensino: 
Caderno digital: versão digital dos livros do aluno conectada a diversos conteúdos digitais. 
Anglo Resolve: ambiente onde o aluno pode consultar questões dos mais renomados vestibulares e aprender 
como resolvê-las com os professores do Curso Anglo São Paulo. 
TV Web: o aluno pode ver vídeo aulas elaboradas pelos melhores do Brasil na matéria que precisar; 
Vídeos Tigtag: voltado para o campo das ciências, o Tigtag é um recurso único com mais de 600 vídeos 
extraordinários, que apoiam o ensino de Ciências e inspiram alunos. 
Vídeos Twig: Plataforma online que contém mini vídeos produzidos para conteúdo específicos de cada matéria 
(biologia, química, ciências, física, matemática e geografia). 
Plataforma Plurall: plataforma online com a explicação dos exercícios encaminhados para casa e plantão tira-
dúvidas online. 
 
Relação de conteúdo para a disciplina de Inglês: 
4 Livros/cadernos - Richmond Educate – Editora Richmond . 
 
Educação Física 
Uniforme completo e tênis com solado de borracha, sendo este sem salto, para aulas práticas, ajudando assim 
na prevenção de acidentes. Não será permitida a participação do aluno com sandálias, botas, sapatos, etc. 
 
 
UNIFORME ESCOLAR 
O uso de todas as peças do uniforme (inclusive japona) é obrigatório desde o primeiro dia de aula. É muito 
importante identificar as peças do uniforme bordando ou escrevendo o nome do aluno com caneta Acrilpen 
(Acrilex). 
 
  Os uniformes encontram-se à venda em: 
- Vestina Uniformes, Av. José Gulin, 112 - Bacacheri, Curitiba – PR; Informações pelo telefone (41) 
3014-5057. 
- Lookalike Uniformes, R. Padre Francisco Bonato, 611 - Centro, Colombo – PR; Informações pelo 
telefone (41) 3656-3837 

 
Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento necessário! 

 
Contem conosco! 


