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COLÉGIO SANTA CLARA 
 

ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS)  

ANO LETIVO 2023 - 8º ANO 
 

 MATERIAL ESCOLAR -  “Lista I” - PAPELARIA 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

1. Atenção!  

● Senhores pais, verifiquem as condições dos materiais de papelaria adquiridos no ano de 2022 para 

decidir sobre a aquisição de novos itens para 2022. Muitos cadernos e pastas foram pouco utilizados 

em 2022, pois os alunos realizaram muitas produções em meios digitais. Sendo assim, avaliem e 

conversem com seus filhos sobre a possibilidade de reutilização desses materiais para evitar 

aquisições desnecessárias. Com isso, economizamos recursos financeiros auxiliando na educação 

dos alunos nesse aspecto, bem como evitamos o desperdício de recursos naturais. 

● O material do 8ºano está sendo solicitado em duas listas, a saber:  

       Lista I (Papelaria) e Lista II (Livraria). 

2. Somente os alunos novos deverão trazer, na 1ª semana de aula, 1 000 folhas de Sulfite A4 – 

COPIMAX (encontrável em qualquer papelaria) ou CHAMEX (Profissional – embalagem vermelha) 

e entregá-las na Biblioteca. Esse material destina-se à reprodução de textos complementares e provas. 

3. O bloco pautado, sem decoração, tamanho ofício, será utilizado em todas as matérias. 

4. Estojo escolar completo para uso em todas as matérias. 

5. Todo o material deve ter identificação bem legível e visível, no lado externo. 

6. A pasta arquivo, tamanho Ofício, solicitada por vários professores, será usada para arquivo de mais 

de uma disciplina, quando o professor não determinar exclusividade.  

7. Uso de fichário somente com autorização da Orientação* 

      Orientação FII 

LÍNGUA PORTUGUESA  

● 1 caderno universitário de 96 folhas  

 

MATEMÁTICA 1  

● 1 caderno universitário de 96 folhas  

 

CIÊNCIAS  

● 1 caderno universitário de 96 folhas 

● 1 jaleco* para laboratório devidamente identificado (com nome completo) 

 *Material indispensável para a participação do aluno nas aulas de laboratório. 

 

HISTÓRIA  

● 1 caderno universitário de 96 folhas  
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GEOGRAFIA  

1 caderno universitário 96 folhas (podem utilizar o mesmo caderno do ano passado, apenas identifiquem 

a mudança do ano letivo)  

 

INGLÊS  

● 1 caderno universitário de 96 folhas 

 

ARTES 

 

Materiais de uso individual   

 

● 1 bloco de papel Canson, tamanho A4 300 gramas 

● 1 bloco de papel criativo cards Canson A4 

● 1 caderno de desenho sem margem, de 50 folhas 

● 50 cm de contact transparente 

● 1 estojo de aquarela escolar, em bisnaga, contendo 12 cores 

● 1 pasta de plástico com elástico ou uma pasta catálogo com 50 plásticos 

Obs. Se o aluno já possui a pasta do ano anterior, em boas condições, a mesma poderá ser reutilizada. 

 

● 1 estojo contendo: 

● 1 caneta preta, ponta porosa, similar à Futura 

● 1 caneta, ponta porosa fina, similar a Stabilo 

● 1 lápis grafite 2B 

● 1 lápis grafite 4B 

● 1 lápis grafite 6B 

● 1 borracha 

● 1 cola bastão 

● 1 apontador 

● 1 tesoura identificada 

● compasso 

● 1 durex 

● lápis de cor, com 12 cores. 

● 1 jogo de canetas hidrocor ponta grossa, com 12 cores 

ÉTICA E CIDADANIA 

● 1 caderno pequeno, de capa dura, de 50 folhas 

● 1 pasta com elástico 

 

ENSINO RELIGIOSO 

● 1 caderno pequeno, de capa dura, de 50 folhas  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

● 1 camiseta dry-fit do uniforme do Colégio Santa Clara (uso exclusivo nas aulas de Educação Física) 

 

 

 

OBS: Para uso geral das disciplinas (também está na lista de livros): 

- Um CHROMEBOOK por estudante, com as especificações, das marcas, números de série ou modelos 
sugeridos: 

- Um fone de ouvido para uso com o Chromebook, em sala de aula. (simples/comum) 
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- Acer: 

- C733-C607 

- C733-C3V2 

- C733t-C2hy (Touchscreen) 

 

 

 

- Lenovo: 

- 81MA001TBR 

- 11IGL05 IdeaPad 3 

- Flex 3 11IGL05 (Touchscreen) 

 

 

 

- Samsung: 

- XE310XBA-KT1BR 

- XE310XBA-KT2BR 

- XE310XBA-KT3BR 

- XE340XDA-KS1BR 

- XE521QAB-AD1BR (Touchscreen) 

ou modelos similares com processador Celeron N4020 ou N4500 

 

*  OBSERVAÇÃO – USO DE FICHÁRIO 

 

  A escola entende que o caderno é o instrumento que melhor organiza os conteúdos escolares e o 

pensamento do aluno. Entretanto, considera também que alguns alunos já apresentam maior autonomia na 

elaboração e organização dos registros das aulas. Para estes alunos, mediante autorização prévia da 

Orientação, será autorizado o uso do fichário. 

 Ressaltamos que o uso deste instrumento pedagógico requer organização e responsabilidade, bem 

com alguns cuidados específicos: 

 - Arquivamento e organização de folhas em casa, após o término de cada trimestre; 

 - Numeração das folhas; 

 - Reforço na furação das folhas. 


