8º ANO | EF
 lápis preto ou lapiseira simples;
 01 caixa de lápis de cor;
 caneta esferográfica azul;
 borracha branca simples;
 01 apontador;
 01 régua de 30 cm;
 01 tesoura sem ponta (mesma para Artes);
 01 cola líquida branca grande (mesma para Artes);
 100 folhas A4 (brancas);
 01 cartolina;
 06 cadernos pequenos de 48 folhas, encapados
ou de capa dura, com etiqueta (cada disciplina deve
ter caderno próprio);
 01 caderno grande para Português;
 01 caderno grande para Produção de Texto;
 01 caderno grande para Matemática;
 01 caderno de desenho grande (para a disciplina
de Ciências);
 01 jaleco comprido e de mangas longas (com
identificação), para aulas laboratoriais;

Para Português
 01 livro de Literatura
Sugestões de Livros/Autores:
- É proibido ser diferente – Fernando Vaz;
- O homem que odiava a segunda-feira – Ignácio L.
Brandão;
- O preço do consumo – Ivan Jaf;
- O mistério da cidade fantasma – Marçal Aquino;
- Pega ladrão – Luiz Galdino;
- Viagem ao centro do computador – Edith Modesto;
- O ladrão de sorrisos – Marcelo Duarte;
- Comédias para se ler na escola – Luís Fernando
Veríssimo;
- Férias de arrepiar – Graziela Bozano Hetzel;
- Traição entre amigas – Thalita Rebouças;
- A Cabana – William P. Young;
- As Crônicas de Nárnia – C. S. Lewis.

OBSERVAÇÕES: * Os demais materiais para artes serão solicitados aos alunos, conforme necessidade e com antecedência, durante o ano
letivo.*Todo material deve ser identificado, inclusive uniformes. *No início do ano será fornecida lista de livros de literatura que deverão
ser lidos pelo aluno. Pelo menos um, deverá ser adquirido para Português. Os demais serão lidos durante o ano, podem ser emprestados
da biblioteca. *Cada matéria precisará ter seu caderno próprio, para que o professor possa levar para corrigir.
UNIFORMES: Micheline - 3566 2867; Harmonize - 3533 2718; Univest - 3533 2805
RECADINHO: Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais escolares da série anterior; assim, estará colaborando com as despesas
familiares e com o meio ambiente. INFORMAÇÕES: (49) 3533 4459 | WhatsApp (49) 99803 8569.

