
 LISTA DE MATERIAIS  8° ANO –2022

LIVROS  PARADIDÁDICOS

1º Bimestre
Árvore de livros: Os guardiões do sangue -
Carter Roy
Biblioteca:  Poe em preto e branco – Edgar
Allan Poe (FTD)
2º Bimestre
Árvore de livros: Muito Longe de Casa - Alice
Walsh
Biblioteca: Enquanto o dia não chega – Ana
Maria Machado (Companhia das Letras)

3º Bimestre
Árvore de livros: O Mistério do 5 Estrelas -
Marcos Rey
Biblioteca:  O santo e a porca – Ariano
Suassuna (Editora Saraiva)
4º Bimestre
Árvore de livros: Senhora Einstein a história de
amor por trás da Teoria da Relatividade - Marie
Benedict
Biblioteca:  Robson Crusoé - a conquista do
Mundo numa ilha – Daniel Defoe (Editora
Scipione)

* Livro físico (aquisição pelo aluno)
**Livros digitais da plataforma: ÁRVORE DE LIVROS (distribuição das senhas no início do ano letivoÁRVORE DE LIVROS (distribuição das senhas no início do ano letivoÁRVORE DE LIVROS (distribuição das senhas no início do ano letivo)

   MATERIAIS ESCOLARES

01 Agenda escolar  (para uso anual)
05  Cadernos universitários de 100 fls (01 para Ens. Religioso, 01 para Língua Portuguesa,  01 para
Ciências, 01 para Redação e 01 para cálculo)
01 Caderno de 10 matérias ou fichário
02 Chamequinhos (Não será adotado livro para  Ensino Religioso. O material didático desta disciplina
será produzido na Escola, em formato de projeto, utilizando folhas fotocopiadas.) *Material deverá
ser entregue no 1º dia de aula
01 Estojo com lápis, borracha, apontador e canetas, lápis de cor, marca texto.
01 Tubo de cola e 01 tesoura
01 Caixa de lápis de cor com 24 cores
01 Régua de 30cm transparente
01 Dicionário de inglês (Longman ou Oxford)
01 Dicionário de Português com a nova ortografia (Houaiss ou Aurélio)
01 Jaleco branco de mangas com identificação

MATERIAIS QUE PODERÃO SER SOLICITADOS NO DECORRER DO ANO
Materiais necessários às aulas de laboratório, oficinas interdisciplinares e atividades de Arte
serão pedidos no agendamento das aulas, ao longo do ano letivo.

IMPORTANTE!                                                                                              INÍCIO DAS AULAS
1) Uniforme: uso OBRIGATÓRIO a partir do primeiro dia de aula.                                          31/01/2022

2) Lanche: poderá trazer de casa ou adquirir na lanchonete do colégio.


