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MATERIAL INDIVIDUAL E ESCOLAR – 2021 
8o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA LABORATÓRIO:  
01 Jaleco de algodão, branco e manga longa (sugestão: padrão Colégio São Paulo)  

 
 

  MATERIAL INDIVIDUAL: 
01 agenda escolar 
01 caderno com 10 matérias 
01 classificador catálogo com 40 plásticos 
01 estojo com lápis, borracha e caneta 
 

  MATERIAL DE MATEMÁTICA: 
01 caderno de 96 fls                                              

01 calculadora simples com teclas M+, M–, , %, +/–  (material solicitado no 7o ano)                                         

01 par de esquadros (material solicitado no 7o ano)                                                     
01 compasso (aguardar solicitação da professora)                                        
01 régua de 30cm (material solicitado no 7o ano)                                 
01 transferidor (material solicitado no 7o ano)   
01 tesoura (material solicitado no 7o ano) 
04 folhas de papel milimetrado (aguardar solicitação da professora)             
         

  MATERIAL ESCOLAR: 
03 lápis de grafite, numeração 2B, 4B e 6B (material solicitado no 7o ano) 
01 borracha branca e macia (material solicitado no 7o ano) 
01 apontador (material solicitado no 7o ano) 
01 caneta Permanente preta, no 02 (material solicitado no 7o ano) 
01 caixa de Lápis de cor 24 cores (material solicitado no 7o ano) 
01 bloco de papel para desenho A4 sem pauta (branco – gramatura 140 g/m2) 
01 bloco de papel para aquarela A4 sem pauta – linha Universitária para iniciante (branco – Gramatura – 300g/m2, 12 folhas); 
01 foto colorida do(a) aluno(a) do rosto (tipo retrato) – Tamanho: 18 x 25, impresso em papel fotográfico  
revistas velhas 

 
OBS: Outros materiais de uso individual poderão ser solicitados para produções do MASP. 

                    
 
O Material escolar adquirido deverá permanecer na residência do estudante e será utilizado quando solicitado pelo(a) professor(a). 
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PLANO DE EXECUÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR – 2021 
 

8o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

MATERIAL 
DISCRIMINAÇÃO DOS 

QUANTITATIVOS 
OBJETIVO 

METODOLOGIA/DESCRIÇÃO DA 
ATIVIDADE DIDÁTICA 

UNIDADE DE 
APRENDIZAGEM 

Lápis 2B, 4B e 6B 03 (um de cada) 
Realizar atividade de experimento com recurso 

visual de textura e pintura, luz e sombras. 
Atividade claro/ escuro, textura e pintura. 1a, 2a e 3a Unidades 

Borracha branca e macia 01 

Favorecer o desenvolvimento motor fino e a 
percepção visual como recurso de intervenção 

para apagar pequenos detalhes  e demarcar áreas 
de luz. 

Atividade de desenho, pintura em material 
diversificado. 

1a, 2a e 3a Unidades 

Apontador 01 
Criar ou manter uma ponta afiada e funcional para 

o lápis. 
Atividade de desenho 1a, 2a e 3a Unidades 

Caneta permanente preta 
No 2 

01 Desenvolver habilidade plástica e realizar arte final. 
Atividade de desenho e pintura em material 

diversificado. 
1a, 2a e 3a Unidades 

Lápis de cor 01 caixa (24 cores) 
Desenvolver habilidade de pintura explorando a 

transparência da técnica do material e do conteúdo 
de cores. 

Técnica pintura policromática 1a e 2a Unidades 

Blocos de desenho e 
pintura 

02 (um para desenho e 
outro para pintura) 

Desenvolver habilidade de pintura explorando o 
material e o conteúdo. 

Atividade de desenho e pintura 1a, 2a e 3a Unidades 

Foto colorida do(a) aluno(a) 
do rosto (retrato) - 
Tamanho:18 x 25 

01 
Produção de releitura de um movimento artístico 

moderno. 
Atividade de recorte, colagem e pintura com 

técnicas diversificadas. 
2a Unidade 

Revistas livre 
Promover atividades artísticas de colagem e 

montagem. 
Atividades de colagem e montagem. 2a e 3a Unidades 

 


