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Lista de Material/Eventos Pedagógicos 2021 
8º Ano Waldorf - Ensino Fundamental 

 

MATERIAL BÁSICO 

  

Qtde. Descrição 

1 Agenda escolar 

1 Dicionário pequeno (Aurélio ou Houaiss) 

1 Estojo 

1 Apontador para lápis (com coletor) 

1 Borracha macia 

10 Colas em bastão (10g) – sugestão: Pritt 

1 
Pasta dura fina com elástico (deixar na mala) 

Pasta sanfonada para arquivar textos 

1 Caixa de lápis de cor 24 cores aquarelável - sugestão:Carandache ou Faber Castel 

1 Caneta-tinteiro (com cartucho azul) 

 Cartuchos para caneta-tinteiro (manter sempre no estojo do aluno) 

5 Lápis grafite 2B  

2 Lápis grafite 6B 

1 Avental para as aulas de Artes 

1 Tesoura de bom corte: para papel 

1 Tesoura de bom corte: para trabalhos manuais 

1 Saquinho de pano para trabalhos manuais 40x40cm (com nome) 

1 Régua de acrílico de 30cm 

3 Canetas ponta fina preta tipo “Drawing Stabily Pen” para mapas e artes 

1 Escova de dente (com nome e protetor de cerdas), creme dental e estojo para guardar 

 a pasta e escova (com nome marcado 

  

PARA AS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Gramática:”Descobrindo a Gramática – Volume único – Gilio Giacomozzi, Gildete Valério,  

Cláudia Molinari Reda – Editora FTD (ISBN: 978-85-96-00290-5) 

 Livros para leitura no decorrer do ano 

 

PARA AS ÉPOCAS DE GEOMETRIA  

  

1 Compasso com estojo - sugestão de marca: Trident, Staedtler ou Kern 

 Grafite para compasso 

1 Lixa de unha (para apontar grafite) 

1 Lapiseira e grafite para Geometria (0,5mm) 

1 Pasta com 2 furos, com plásticos (para Geometria) 

1 Borracha macia - sugestão de marca: Staedtler ou Light tombo mono 

1 Jogo de esquadros de acrílico — Acrimet ou Desetec 45º e 60º (independente dos cm) 

1 Transferidor de acrílico (180º/ meia volta)  

1 Régua de acrílico de 30cm – Acrimet ou Desetec (para ficar com o material de Geom.) 

1 Estojo para todo material de Geometria (uma pasta ou similar) 

  

PARA AS AULAS DE INGLÊS 

 

 Oxford Escolar - Dicionário Inglês/Português e Português/Inglês  
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PARA AS AULAS DE ALEMÃO 
 

1 Pasta com elástico 

  

PARA A ÉPOCA DE HISTÓRIA 

 

 Livros para leitura no decorrer do ano                                                                 R$ 70,00 (aprox.) 

 

PARA A ÉPOCA DE GEOGRAFIA 

 

 Geoatlas - Maria Helena Simielle – Edição Atualizada - Ed. Àtica 

*SOMENTE PARA ALUNOS NOVOS: Geoatlas volume único – Reformulado (ISBN: 978-8508193301) 

 Livro: Trabalhando com mapas – Os Continentes. Ed. Àtica (ISBN: 978-8508-13465-6) 

1 Bloco de papel vegetal - tamanho A4 (sem margens) 

  

PARA A ÉPOCA DE BIOLOGIA 

  

3 Lápis de cor branco aquarelável 

2 Canetas brancas 

  

PARA AS AULAS DE MÚSICA 

  

1 Pasta dura preta com plásticos para guardar as partituras 

2 Saquinhos de pano com alça para pendurar a flauta doce no pescoço (com nome) 

1 Flauta doce contralto barroca (Yamaha) MOD 302 ou 312 

1 Flauta doce soprano barroca (Yamaha) MOD 302 ou 312 

*Não é necessário trocar a flauta de madeira pela (Yamaha)  

  

ACESSÓRIOS PARA TER EM CASA 

 

 Etiquetas para nomear os cadernos e pastas 

 Papéis para encapar os cadernos – serão solicitados ao longo da época.  

 Papel contact transparente para encapar cadernos ao longo do ano 

 Recomendável para ter em casa - Papel sulfite A4 para tarefas (branco) e cola bastão 

 Os cadernos deverão ser encapados e etiquetados na 1ª semana de cada época. 

OBS: não encapar com contact colorido 

 

UNIFORME PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Calção ou calça de moletom (preto ou azul-marinho) 

 Camiseta da Escola 

 Tênis, meia branca, boné e elástico de cabelo (para alunos com cabelos longos) 

 

UNIFORME PARA AS AULAS DE EURITMIA 

 

 Sapatilha branca de sola única 

 Saquinho de pano (30x30 cm) com nome para guardar a sapatilha 

 Elástico de cabelo (para os alunos com cabelos longos) 

 Meia branca   

 

 

 



 

UNIFORME PARA AS AULAS DE DANÇA 

 

 Calça de malha 

 Camiseta da Escola 

 Sapatilha (de Euritmia) 

 Elástico de cabelo (para os alunos com cabelos longos) 

 

PROJETOS E ESTUDOS DO MEIO 

  

- Saídas da Escola para ver peças ou exposições (com cartão do estudante) R$ 30,00 (aprox.) 

- Teatro                                                                                                                             R$ 3.000,00 (aprox.) 

***A classe possui uma poupança para o teatro - cada aluno deverá depositar conforme com- 

binado com a classe. 

- Estudo do Meio: viagem para o Petar                                                                     R$ 1.900,00 (aprox.) 

 

EVENTOS ANUAIS 

 

- As festas de São João e Bazar são eventos anuais de toda a comunidade escolar, portanto, os 

pais contribuirão nessas ocasiões, em espécie/produtos, conforme disposição da sala. 

- Contribuição para o projeto do Bazar (por família) R$ 20,00 

- Contribuição para o Bazar – alimentação (por aluno)  R$ 25,00 

- Contribuição para a festa de São João: prendas e alimentação (por aluno) R$ 35,00 

- Na festa de São João as roupas serão indicadas pelos professores. 

 

 

 

Todo o material deverá vir na mala com o nome do aluno. 
 

 


