MATERIAL ESCOLAR 2022
8º Ano – Ensino Fundamental

Em breve, com a alegria de sempre, daremos início juntos ao 8º ano!
A seguir, enviamos a listagem dos materiais para o ano letivo de 2022.
Boas férias e até a volta às aulas!

Material de Uso Pessoal e Diário
1

Estojo

1

Agenda

4

Canetas esferográficas (azuis e pretas)

1

Fichário (12 divisórias) com 24 envelopes plásticos para fichário (1)

1

Caixa de reforço adesivo para fichário

2

Blocos de fichário de 200 páginas

1

Corretivo

2

Caneta marca texto

1

Lápis/ lapiseira

1

Borracha

1

Apontador

1

Régua 15cm e 1 Régua de 30 cm

1

Conj. de esquadros + Compasso + 5 fls de papel quadriculado (matemática)

1

Avental branco mangas longas para o laboratório

1

Camiseta velha do pai ou da mãe (Para aulas de artes) ou avental

1

Caderno tamanho A4 de brochura folha branca com 100 fls e sem pauta para cadernos de
artista.

1
(1)

Pasta polionda de plástico colorido tamanho A3 para armazenar os trabalhos de Artes

Gostaríamos que todos tivessem Fichário para a melhor organização e desenvolvimento do

trabalho pedagógico.
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Livros Paradidáticos
O CONTO DA ILHA

FRANKENSTEIN

O ALIENISTA

Autor(a): José Saramago

Autor(a): Mary Shelley

Autor(a): Machado de Assis

Editora Companhia das Letras

Editora Companhia das Letras

Editora Ática

ISBN: 9788571648494

ISBN: 9788571643987

ISBN: 9788508157341

DESCONHECIDA

Importante: para uma melhor diversidade de títulos, autores e editoras, não adotaremos a
solução da PAR Literatura, portanto, a compra dos livros paradidáticos poderá ser realizada
nas lojas de preferência.

Material Didático
Apostilas do Sistema de Ensino Anglo
Plataforma Digital Plurall
O Líder em Mim (OLEM)
Mind Makers
English Stars

Valor
R$ 2.399,00

A compra do Material Didático poderá ser feita à vista ou parcelada em 10 vezes no cartão de
crédito a partir do dia 17 de janeiro, diretamente na escola.
Importante: a Solução Educacional Anglo consiste em apostilas físicas e no acesso completo
aos conteúdos digitais da Plataforma Plurall, isto é, videoaulas gravadas, plantões de dúvidas
online, apostilas digitais, vídeos de resolução de exercícios, aulas ao vivo, provas, simulados
e trabalhos.
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