LISTA DE MATERIAIS- ENSINO FUNDAMENTAL II
8º ANO - 2019
MATERIAL QUE DEVE FICAR COM O ALUNO NA MOCHILA
(deverá ser reposto quando necessário)
01
Kit de lápis preto artístico (HB, 2B, 4B, 6B e
02
Tubos de cola bastão
9B) para aulas de arte
01
Penal
10
Lápis preto B
01
Régua transparente
01
05 borrachas
02
Canetas pretas
02
Canetas azuis
02
Canetas verdes
20
Folhas de papel almaço
01
Caderno quadriculado universitário d 100fls
01
Tesoura sem ponta
para matemática
01
Caderno de linguagem universitário 96 fls (para
01
Estojo de lápis de cor aquarelável com 12 cores ou
Português)
soft
01
Caderno de linguagem universitário 96 fls (para
01
Caixa de lápis de cor com 12 cores
História/Geografia)
01
Caderno de linguagem universitário 96 fls (para
02
Tubo de cola branca
Inglês/Espanhol)
01
Caderno de linguagem universitário 96 fls (para
01
Jogo de canetinhas
Ciências)
01
Caderno de desenho grande 48 fls milimetrado
01
Dicionário de língua Portuguesa
para arte.
01
Caderno de linguagem universitário 96 fls
01
Dicionário de Espanhol
(para Interpretação de texto)
01
01
Dicionário de Inglês
Garrafinha de água com o nome
01
Fichário com folhas para produção de textos
Atenção: Os cadernos devem ser universitários, 1 para cada disciplina. Não será permitido caderno de 10 matérias .
MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NA ESCOLA PARA USO DIÁRIO EM SALA DE AULA,
AULAS DE ARTE E PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO
(Deverá ser entregue entre os dias 29/01/19 e 01/02/19 na secretaria da escola)
01
Pincel chato nº 20
01
Bloco de A3 colorido
01
Pincel nº 5
01
Bloco A3 branco 140g
01
Pincel chato nº 0
01
Resma de papel sulfite branco (com 500 fls)
01
Bloco de papel creative
01
Pedaço de feltro roxo (1/2 metro)
02
Pote de tinta Acrílica 250g na cor (azul claro e
verde)
01
Tecido de algodão cru (1/2 m)
01
Bloco A4 140 g
01
Caneta de retroprojetor (preta)
01
Caixa de giz pastel
02
Canetas de tecido (preta)
01
Pedaço de tecido de algodão estampado (1/2 metro)
01
Caneta para quadro branco
01
Tecido de algodão cru (1/2 metro)
01
Fita de cetim nº 4 (qualquer cor)
02
Folhas de E.V.A fantasia (qualquer estampa)
01
Bloco eco cores textura visual
01
Folha de E.V.A. com gliter (qualquer cor)
LIVROS LITERÁRIOS PARA 8º ANO – (todos deverão estar com o aluno no início do ano)
LIVRO
AUTOR
EDITORA
Desafios de cordel
César Obeid
FTD
O médico e o monstro
Robert Louis Stevenson
FTD
Órfãos de Haximu
Inês Daflon
Órfãos de
Haximu
Os livros literários serão vendidos pela Editora FTD na escola, em data que será enviada aos pais por email.

04

MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL
Escova de dente
01
Creme dental

01

Sabonete líquido

01

01

Pote de lenço umedecido

01

Estojo plástico para guardar o material de higiene,
com nome e lavável.
Caixa plástica organizadora – 14 litros

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

 Os materiais solicitados podem ser de qualquer marca. Pedimos somente o cuidado dos
pais quanto a questão tóxica e quanto a tesoura para que tenha um bom corte e não tenha
ponta.
 Todos os materiais devem vir etiquetados com o nome do(a) aluno(a), inclusive cadernos,
lápis, canetinhas, borrachas, colas, etc.
 Durante o ano, alguns materiais deverão ser repostos.
 Cada aluno deverá ter uma garrafinha de água dentro da mochila.
 Os materiais didáticos estarão na escola a partir do dia 22/01/2019. Venda somente na
escola.
 Solicitamos que todo o material seja entregue em pacote identificado, na semana de
29/01/2019 a 01/02/2019 impreterivelmente. Com essa medida, focamos o primeiro dia
de aula 11 de fevereiro para receber bem alunos e familiares. O material será conferido e
organizado individualmente pela professora antes do início das aulas. Caso o material não
seja entregue na data acima solicitada, só receberemos o material na segunda semana de
aula (25/02 a 01/03)
 IMPORTANTE: O uso do uniforme é obrigatório e deve estar identificado com o nome do
aluno.) O mesmo poderá ser adquirido em dois endereços:
 Gisele Confecções Av. Monteiro Tourinho, 140 Bacacheri (41)32564542/ (41)3024-8683.
 PS PLUS uniformes , Rua Vicente Ciccarino, 520 (Esquina com rua Leão Sallum)- Boa
Vista)
 (41)3030-2408 (41)9931-8224
 A agenda será fornecida pela escola no primeiro dia de aula, a mesma deverá vir para a
escola todos os dias. Em sua capa não devem ser coladas figurinhas ou outras. Em caso
de perda da agenda, o aluno deverá adquirir outra na secretaria.
Não haverá expediente no período compreendido entre 17 de dezembro de 2018 a 08 de janeiro de 2019;
retornaremos aos atendimentos dia 09 de janeiro- quarta-feira.
Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola- (41)-3018-1617

