LISTA DE MATERIAL
8º ANO - 2019
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
2
Cadernos capa dura (10 matérias)
1
Caderno pautado 48 folhas - (para aula separada de produção de texto)
1
Agenda para comunicados
3
Canetas esferográficas (azul, preta e vermelha)
1
Marcador de texto (amarelo)
1
Régua
1
Compasso
1
Transferidor (aulas de matemática)
Estojo completo (2 lápis, 1 borracha, 1 apontador,estojo lápis de cor e de
1
canetinhas hidrocor)
1
Pacote de 100 - A4 (Artes) uso individual
1
Pasta Macho e Fêmea (Artes) (Novos Matriculados)

Controle

LIVROS DIDÁTICOS E DE INCENTIVO À LEITURA E AO ESTUDO
• Sistema de Ensino Positivo (vendido na escola)
• Dicionário da Língua Portuguesa (pequeno) - sugestão: Dicionário Didático (Ed. SM).
• Gramática de Língua Portuguesa Texto, Reflexão e Uso - sugestão: CEREJA, Willian Roberto,
MAGALHÃES Tereza Cochar - São Paulo (Ed. Atual).
• Dicionário (Inglês/Português - Português/Inglês) - sugestão: Michaelis (Ed. Melhoramentos ou
Oxford Ed. Oxford do Brasil).
LIVROS PARADIDÁTICOS
• A droga da obediência – Autor: Pedro Bandeira / Editora: Moderna
• Câmera na mão, o guarani no coração – Autor: Moacyr Scilar / Editora: Ática
• O prazer das compras – O consumismo do mundo contemporâneo – Autor: Helena Pires Martins /
Editora: Moderna
• Eu e os outros: as regras de convivência – Autora: Maria Helena Pires Martins / Editora: Moderna
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

INÍCIO DAS AULAS 04/02/2019

TAXA DE SERVIÇOS SUPLEMENTARES
R$ 185,00 (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) - data de pagamento até o dia 01/02/2019
OBS: O valor da taxa não inclui materiais como: folhas de isopor, guache, papel laminado,
cartolina, papel cartão, etc. e nem para trabalhos individuais ou em equipe.
ORGANIZAÇÃO
• Todo material deverá vir etiquetado com o nome completo e a turma.
UNIFORME DIÁRIO DE USO OBRIGATÓRIO
• Camisa ou camiseta da escola, bermudão (meninos), saia short, bermuda ciclista preta (meninas),
agasalho de inverno (de cor preta ou branca com o logo marca da escola) Tênis preto e meia
branca.
• Uniforme de Educação Física:
Meninos: Bermuda de elanca ou tectel e camiseta branca da escola.
Meninas: Bermuda ciclista preta e camiseta branca da escola.
• Mochila sem rodinha do Radeane (vendido na escola) ou outra para usar nas costas a fim de
facilitar o aluno, a organização na sala de aula e o transporte dentro da escola.

