
Colégio Evangélico Panambi 
 

Lista de Material 
8º ano / 2020 

 
Materiais que não precisam ser identificados: 

 
50 Folhas duras A4 (180 g/m²) 
05 Folhas duras A3 (150 g/m²) 
02 Cartolinas dupla face (01 amarela e 01 verde) 
02 Folhas de Cartoplex (vermelhas) 
02 Folhas de EVA (qualquer cor) 
01 Pacote de folhas A4 coloridas (color set) 
01 Caneta preta permanente (CD) 
02 Tintas P.V.A (Artesanato- rosa, bege ou vermelho) 
01 Cola dimensional relevo (dourada) 
 
Materiais que precisam ser identificados: 
 
02 Lápis pretos (nº 2) 
02 Lápis 6B 
01 Borracha 
01 Apontador 
03 Canetas esferográficas (azul, vermelha e preta) 
01 Régua de 30cm 
01 Estojo de Lápis de Cor (24 cores) 
01 Estojo com canetas hidrocor  
01 Tesoura escolar (sem ponta) 
01 Tubo de cola branca (grande) 
01 Bloco 
02 Marcadores de texto 
01 Corretivo 
03 Pincéis (nº2, nº8 e nº14) 
01 Pasta com elástico 
01 Pasta preta com repartições de plástico (Artes) 
06 Cadernos universitários (80 folhas)- usar o mesmo de Artes e Religião do ano anterior 
01 Caderno de desenho com margem para Geometria (escala milimetrada grande) 
01 Caderno pequeno para receitas da Oficina de Culinária  
Material para geometria: (jogo de esquadro,transferidor e compasso) 
 
Identificar a CAPA do livro e dos cadernos com o nome completo e ano. 
 

Senhores Pais/Responsáveis! 

A partir de 2020 estaremos utilizando o conjunto de recursos didático – pedagógicos do Sistema Anglo 

de Ensino. Os materiais didáticos que o Anglo dispõe para o Ensino Fundamental 2 são organizados de forma 

a atender a carga horária e a proposta pedagógica da escola.  

Segue a composição do material Anglo: 

 4 cadernos multidisciplinares (1 por bimestre) 

ATENÇÃO: Aquisição do material didático do sistema Anglo de Ensino e o projeto 
MenteInovadora+Código de Acesso, será feita na Biblioteca do dia 20/01/2020 até o dia 12/02/2020. O 
pagamento do material poderá ser feito em até 8x sem acréscimo no cartão de crédito. 

Início das aulas: 17/02/2020  
Horário: 07h20min às 12h05min- No Salão Nobre. 
Uso do uniforme escolar:  

 A cor oficial do uniforme é “vermelha” e será usada em TODAS as atividades oficiais da Escola. 
 As cores “preta” e “cinza” são consideradas cores secundárias do uniforme. 
 O uso é obrigatório nas dependências da Escola, conforme descrito no regimento escolar, seja no 

turno da manhã ou tarde, na educação física, nas apresentações e viagens. 


