LISTA DE MATERIAL 2021
8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II

- 04 cadernos universitários (História, Geografia, Ciências, Inglês)
- 01 agenda para recados
- 02 cadernos universitários de 100 folhas cada: 1 para Português e outro para
Matemática
- 01 caderno de desenho grande e fino para Artes
- 01 caixa de lápis de cor (12 ou 24 cores) e 1 caixa de giz de cera (para artes)
- 01 caixa de canetas hidrocor (12 ou 24 cores)
- 01 estojo contendo: lápis, borracha, apontador e caneta azul, preta e vermelha
- 01 caneta marca texto, 01 lápis 6B e 01 4B - para as aulas de artes
- 01 tesoura média sem ponta (Mundial ou Tramontina)
- 01 régua (30 cm)
- 01 compasso
- 01 transferidor
- 01 godê e 01 pincel nº 02 para as aulas de artes
- 01 tubo grande de cola branca
- 01 bloco de papel canson para desenho
- 01 tela para pintura 20 x 30 cm com nome do aluno no verso
- 02 potes de tinta acrílica (qualquer cor)
- 01 Atlas Geográfico do Estudante. Editora FTD. Autora Gisele Girardi
- 01 minidicionário da Língua Portuguesa e 01 Inglês Português-Português/Inglês
- 01 gramática Teoria e Atividades – Autores Paschoalin & Spadoto – Editora FTD -(Nova
Edição) USO OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS TURMAS DO FUNDAMENTAL II

ORIENTAÇÕES GERAIS

INÍCIO DAS AULAS: 01/02/2021
1. Cada aluno deverá trazer 01 cadeado (sugerimos o de segredo) no 1º dia de aula para que o
material individual seja colocado em seu armário pessoal.
2. Não aconselhamos o uso de fichário.
3. Favor colocar nome DO ALUNO em TODO material, inclusive em agasalhos de frio, e renovar
sempre que necessário.
4. Os tênis deverão ser nas cores da escola, ou seja: vermelho, branco, grafite, cinza e/ou preto.
NÃO serão aceitos tênis com detalhes coloridos.
5. Não será permitido o uso de calça jeans e casaco que não seja o adotado pela escola. O
uniforme de frio é OBRIGATÓRIO. Adquiram o mesmo no início do ano ou façam suas
encomendas aos fornecedores: Loucic (tel: 3282-1773), Blink (tel: 33287565) ou Vanusia
Confecções.
ATENÇÃO: Os livros didáticos da Rede Pitágoras deverão ser adquiridos o mais breve possível
(até o dia 22/01/21 na secretaria da escola) para recebimento do material e chave de acesso à
plataforma digital no 1º dia de aula.

