Lista de material 2020 – 8º ano – E. Fundamental 2
Material de uso do aluno:
Projeto UNO-INTERNACIONAL: A escola adota o sistema Uno-Internacional, desta forma a compra dos livros
didáticos deve ser realizada diretamente na editora, conforme instruções, no site: www.unoieducacao.com , no
item acesso a plataforma/pagamento.
Língua Portuguesa:
Gramática: teoria e atividades, autores: Maria
Aparecida Paschoalin e Neusa Teresinha SpadotoNova Edição – São Paulo: FTD, 2014. ISBN: 978-85-3229997-0 (APENAS PARA ALUNOS INGRESSANTES - O
MESMO LIVRO JÁ UTILIZADO NO ANO PASSADO!)
Minidicionário da Língua Portuguesa – pode ser usado,
desde que com Novo Acordo Ortográfico.
01 caderno de 100 folhas.
Produção de Textos:
01 caderno espiral 100 folhas para registro da aula e
rascunho de produção.
Matemática e Geometria:
1 Régua transparente (30 cm), 2 Esquadros ( um de
60º e outro de 45º), 1 Transferidor 180º e 1 Compasso
(Esses materiais podem ser usados, desde que em bom
estado de conservação)
1 calculadora simples (com as quatro operações, raiz
quadrada e porcentagem)
1 caderno quadriculado, universitário capa dura 96fls,
5mm x 5mm.
Material de Inglês (PROGRAMA DE BILINGUISMO):
Os materiais necessários ao programa de bilinguismo
serão divulgados, em janeiro, na 1ª reunião de pais.
Dicionário de Inglês/ Português (pode ser usado)

Artes (Material de uso pessoal):
01 estojo com nome que ficará no ateliê para ser
usado durante as aulas de prática e devolvido no final
do ano letivo. Todos os materiais podem ser usados,
desde que em bom estado. Este estojo deverá conter:
01 tubo de cola lavável;
01 lápis grafite 2B;
01 lápis grafite 6B;
01 borracha branca;
01 apontador;
01 marcador permanente para retroprojetor 2,0 mm
preto;
01 caixa de 24 cores de lápis aquarela;
01 tesoura sem ponta.
Material para Atividades:
01 bloco de papel criativo (color set com 32 folhas –
tamanho A4 – 120g- ROMITEC) ou similar
01 bloco de papel canson branco A3;
01 pasta com 30 plásticos para guardar os trabalhos,
tamanho A4 ou ofício;
03 potes de tinta fosca para artesanato látex PVA (3
cores diferentes);
01 papel machê 100gr (acrilex);
01 tela para pintura 30 x 30 (tela dobrada);
01 pincel no. 06 redondo;
01 pincel no. 12 chato.

Material de uso pessoal do aluno:
Caderno com divisórias para matérias ou fichário.
Cultura Digital e Inovação:
O material necessário para essas aulas será divulgado 01 pasta plástica com aba e elástico ou pasta
no início do ano letivo.
sanfonada (pode ser usada, para arquivar provas,
atividades e trabalhos).
01 bloco de folhas para fichário, tamanho
universitário, sem desenhos.
Agenda escolar para anotações de tarefas e trabalhos
(com uma página por dia).
Lápis ou lapiseira, borracha, caneta azul e vermelha,
caneta marca texto (de cores diferentes) e apontador
com depósito.
Informações Importantes!


Livros Paradidáticos: No início das aulas, encaminharemos informações sobre os projetos de literatura do
ano. Solicitamos que guardem em bom estado os livros paradidáticos utilizados, pois teremos nossa feira
de troca de livros usados, visando o consumo consciente.

