8º ANO – RELAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES
ENSINO FUNDAMENTAL 2 – ANO LETIVO DE 2021

INÍCIO DAS AULAS: 25 de janeiro de 2021 (segunda-feira)
Horário: matutino – de segunda a sexta-feira – das 7h30 às 12h05.
MATERIAL INDIVIDUAL
Quant. DESCRIÇÃO
1

Apontador com lixeirinha*

2

Borracha branca ou lápis-borracha*

1

Pasta catálogo ofício, preta, com 20 páginas plásticas

1

Caderno de linguagem brochura ou com espiral, grande, capa dura, com 96 fls. para Filosofia*

1

Caderno de linguagem tipo brochurão com 96 fls. (capa dura) para Matemática*
Formato: 200mm x 275mm

6

Caderno de linguagem tipo brochura, pequeno, com 96 fls. (capa dura)*

1

Caderno de linguagem tipo brochurão, capa dura, com 96 fls.
Formato: 200mm x 275mm para Produção Textual – cor verde*

1

Caixa grande de lápis de cor aquarelável (12 cores)*

2

Caneta esferográfica de tinta azul*

2

Caneta esferográfica de tinta vermelha*

2

Caneta esferográfica de tinta preta*

1

Lápis preto 6B*

1

Lápis preto 8B*

2

Lápis preto/lapiseira*

1

Minidicionário de Inglês

1

Minidicionário de Língua Portuguesa

1

Régua (30cm)*

1

Tesoura sem ponta*

1

Tubo de cola – 90g*

1

Cola em bastão*

1

Compasso

1

Transferidor e jogo de esquadro*

1

Jaleco – para uso no Laboratório de Ciências

3

Bloco de papel Canson A4 – bloco com 20 folhas, 180g, cor branca

2

Pasta fina, transparente, com elástico

20

Folha de papel almaço

2

Folha de papel vegetal

1

Minidicionário de sinônimos e antônimos – MICHAELIS, Editora Melhoramentos, 2016

OBSERVAÇÕES
1. Todos os materiais deverão ser etiquetados. A etiqueta deverá ter somente o nome
completo e o ano a que pertence o aluno. Os outros dados serão preenchidos após
orientação dos professores.
2. Os alunos do 8º ano poderão substituir os 6 cadernos tipo brochura (96 fls.) por caderno
universitário, com exceção do caderno de Produção Textual. Também, não será permitido o
uso de fichário para evitar perda e extravio de folhas, mantendo a organização do estudo.

3. Os itens com asterisco ( * ) deverão ser repostos pela família conforme a necessidade.
4. Evitar o uso de materiais que dispersam a atenção do aluno, por exemplo, borracha
perfumada, réguas, canetas e estojos com brincadeiras.
5. O minidicionário de Língua Portuguesa, conforme o novo acordo ortográfico da Língua
Portuguesa, deverá ser adquirido para uso na escola e em casa. Sugestões de minidicionário:
• Pequeno Dicionário HOUAISS – Editora Moderna, 2015. Ou:
• Miniaurélio: o minidicionário da Língua Portuguesa – Editora Positivo. 8ª edição.
LITERATURA (leituras obrigatórias): os livros serão trabalhados ao longo do ano na ordem em
que aparecem nesta lista.
Importante: as livrarias, geralmente, não possuem muitos títulos da mesma obra em estoque,
por isso a compra precisa ser feita antecipadamente.

Período em que
será utilizado

Título

Autor(a)

Editora

1º trimestre

O menino do pijama
listrado

John Boyne – tradução:
Augusto Pacheco Calil

Companhia das Letras

2º trimestre

Dom Quixote

Miguel de Cervantes –
tradução e adaptação:
Ligia Cadermatori

FTD

3º trimestre

O mistério da casa verde

Moacyr Scliar

Ática – Série Descobrindo
os Clássicos

OBSERVAÇÕES
Pedimos aos pais ou responsáveis que, por gentileza, fiquem atentos aos meses/trimestres em
que os livros deverão ser lidos para que cada livro seja adquirido em tempo hábil para leitura em
casa e estudo na sala de aula.

Contato: 3376-1700

