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Material Escolar - 8º Ano Ensino Fundamental – 2020

Os cadernos que compõem o material didático – Sistema Anglo – não
são vendidos em livrarias. Eles serão entregues diretamente aos alunos, na
escola, na primeira semana de aula. O valor do material será cobrado junto
ao boleto da mensalidade, em oito parcelas, de fevereiro a setembro.
 1 caderno com divisórias (para diferentes componentes curriculares)
 Estojo com lápis preto, caneta simples, caneta marcador de texto, borracha e régua
 1 minidicionário de inglês – português
Para as aulas de Língua Portuguesa
COLASANTI, Marina. A casa das palavras. Editora Ática.
SCLIAR, Moacyr. O mistério da casa verde ou JAF, Ivan. Dez dias de cortiço. Ática. Coleção
Descobrindo os Clássicos.
DOYLE, Conan. Um estudo em vermelho. Ática ou L&PM.
●

Coleção de contos a ser selecionada pela professora.

●

Dicionário de Língua Portuguesa atualizado

●

Outras obras literárias serão sugeridas ao longo do ano.

Para as aulas de Artes Plásticas
1 bloco de folhas A3 - 1 caixinha de tinta guache com 6 cores (de 15 ml cada) - 1 cola
tenaz - 1 pincel tamanho 8 - 1 régua de 30 cm - 1 lápis HB - Lápis de cor - 1 tesoura - 1
borracha macia - 1 apontador - canetinhas coloridas
Para as aulas de Língua Alemã
 1 minidicionário de alemão-português/ português-alemão
 O livro didático de Língua Alemã não está incluído no material apostilado do sistema
Anglo e é cobrado separadamente. A encomenda será feita pela escola no início do ano.
Para as aulas de Matemática
1 calculadora - 1 régua 30 cm - 1 transferidor – esquadros - 1 compasso - 1 tesoura
Para as aulas de Educação Física
● Atestado médico atualizado (preferencialmente de médico pediatra ou cardiologista) com
data entre fevereiro e março/2020 (entregar na secretaria até 18/03/2020).

