8º ANO –Ens. Fundamental II

I – MATERIAL DIDÁTICO
Materiais

Especificações

Sistema Apostilado Anglo

Apostila 01 / 02 / 03 / 04

Projeto Bilíngue Cel.Lep

Material 8º ano

LIV – Laboratório Inteligência de Vida

KIT – Material 8º ano

II - LIVROS PARADIDÁTICOS
1º Trimestre
Livro

Autor(a)

Dez dias de Cortiço

Ivan Jaf

O Conde de Monte Cristo

Alexandre Dumas

Editora
Descobrindo os Clássicos – Editora
Ática
Adaptação José Angeli- Série
Reencontro- Editora Scipione

2º Trimestre
Livro

Autor(a)

Romeu e Julieta

William Shakespeare

Os Miseráveis

Victor Hugo

Editora
Adaptação Leonardo ChiancaSérie Reencontro – Editora
Scipione
Adaptação Walcyr CarrascoEditora Moderna

3º Trimestre
Livro

Autor(a)

Editora

A prima de um amigo meu

Álvaro Cardoso Gomes

Descobrindo os Clássicos – Editora
Ática

Venha ver o pôr do sol e outros
contos

Lygia Fagundes Telles

Edição escolar – Editora Ática

III – Material de uso individual
Estojo Escolar
Cola em bastão – 40g – (sugestão: Pritt ou similar)
Tesoura escolar sem ponta (sugestão: Mundial ou Tramontina) - Obs.: No caso do aluno ser canhoto,
comprar tesoura específica. Etiquetar ou gravar com nome do aluno.
Apontador com depósito.
Borracha branca, grande e macia.
Canetas esferográficas cor azul e uma de livre escolha. Modelo BIC
01 marca texto – cor de livre escolha
02 lápis pretos nº 2 ou lapiseira.
Materiais para permanecerem na mala do aluno.(Etiquetar com nome do aluno)
jogo de canetas hidrográficas com 12 cores.
caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores.
Régua de 30 cm transparente. Etiquetar com nome.
CADERNOS ( Identificar com nome do aluno e turma).
Disciplinas com uso de cadernos: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês,
Espanhol e Ensino Religioso.
OPÇÃO 1: Um caderno espiral universitário de 96 folhas para cada disciplina.
OPÇÃO 2: Cadernos de 200 folhas com divisão de disciplinas. Não será permitido uso de fichário.
MATERIAIS PARA AULA DE ARTES.
01 bloco de canson A4.
01 caixa de lápis de cor.
01 caixa de canetinha.
01 unidade - pano multiuso avulso. Sempre repor em caso de necessidade.
Disciplina de Ciências
01 avental branco (manga longa) para aula no laboratório de Ciências.
Disciplina de Matemática
1 par de esquadros- 45° e 60°
1 transferidor de 180º
1 compasso
1 régua

IV – Orientações:
●
●

●
●

Sugestão: Reaproveitar os materiais, que estiverem em bom estado, utilizados em 2020.
Todo material deverá ser identificado com o nome completo do aluno e turma. Caberá à família,
sempre que necessário, orientar o aluno em relação à reposição dos materiais. Solicitamos que o
estojo do aluno esteja completo durante todo o ano letivo.
Os livros Paradidáticos serão solicitados de acordo com o trimestre.
Material de Artes deverá ficar em casa. Será utilizado de acordo com o horário de aulas da turma.

●
●

No início das aulas de 2021 os professores orientarão os alunos quanto à organização de todo
material escolar.
O aluno deverá trazer diariamente sua garrafinha de água (squeeze) e um frasco de álcool em
gel. Etiquetar com o nome do aluno e turma (série).

