Lista de Material
8º ano - 2019

01 unidade de lápis preto *
02 unidades de canetas esferográficas (azul e vermelha) *
01 unidade de agenda
02 unidades de cadernos universitários de 100 folhas *
02 unidades de pasta L (ciências)
01 par de esquadros de acrílico (45 e 60 graus)
01 unidade de régua acrílica 30 cm
01 unidade de borracha branca (macia) *
01 unidade de compasso (Compactor, Mars, etc)
01 unidade de lapiseira 0,5 com grafite HB
01 unidade de transferidor
01 caixa de grafite HB para compasso
01 unidade de lixa de unha
01 caderno de desenho 100 folhas
01 unidade de perfex
01 marcador de texto
01 caixa de tinta guache (6 cores)
01 caixa de lápis de cor / canetinhas
01 pincel (chato), nº 4,6,8
01 tela 20 x 30 cm
01 unidade de tesoura de ponta arredondada
05 folhas de papel milimetrado
01 tubo de cola
01 bloco de papel canson A4-branco(10folhas)
* (Quantidade referencial que pode variar conforme o uso individual de cada aluno)
Português – Minidicionário da Língua Portuguesa – Melhoramentos – Edição atualizada
Inglês – Dicionário I/P – P/I – Michaelis ou Oxford ou Longman – Edição atualizada
Minigramática – Ernani Terra – Editora Scipione – Edição atualizada
LIVROS PARADIDÁTICOS
1º bimestre: Anjo da morte – Pedro Bandeira – Ed. Moderna
2º bimestre: Redações perigosas – Telma G. Castro Andrade – Ed. Atual
3º bimestre: A mala de Hana – Karen Levine – Ed. Melhoramentos
4º bimestre: Açúcar amargo – Luiz Puntel – Ed. Ática
8º ano – LISTA DE MATERIAL – ESPANHOL 2019
1 dicionário - Português / Espanhol - Espanhol / Português - Sugestão de editoras: Santillana ou Michaelis
1 caderno universitário de capa dura espiral (96 folhas) (dividir com outra disciplina)
Livro Paradidático: 3º bimestre – Misterio en el museo- Telma Guimarães Andrade,versão: Delia Maria de
Cesaris – Editora: Santillana
Esta lista encontra-se nas seguintes papelarias:
Papelaria Paula- Telefone: 2063-1079/2274-5306
Bazar Roberto Livraria e Papelaria – Telefone: 2341-7859
Livraria e Papelaria Helena – Telefone: 2341.4245

--------2019--------Inicio das aulas : 31/01/2019 - Quinta-feira
Reunião de pais: 20/02/2019 – Quarta-feira

Venda do uniforme:
10/12 a 21/12/2018 e 10/01 a 15/02/2019: 7h30min às 17h30min

