Lista de Material 2022 - Ensino Fundamental II – 8° Ano

O Ecossistema Educamos integra o material impresso e o digital. Para adquiri-lo acesse o
site

Língua Portuguesa

História

•

Livro impresso Material Educamos. Editora SM – 8° ano do Ensino
Fundamental II.
• 01 minidicionário da Língua Portuguesa ( conforme novo acordo
ortográfico ). Sugestão : Minidicionário Aurélio
*livros paradidáticos não incluídos nesta lista serão indicados ao longo do ano.
• Livro impresso Material Educamos. Editora SM – 8° ano do Ensino
Fundamental II.

Inglês

•
•

Geografia

•

Ciências

•
•
•

Matemática

•
•
•

Artes

•
•
•
•
•
•
•
•

Espanhol

www.smdireto.com.br

•

I WORLD ING 3 – ISBN: 9788541820202
01 mini dicionário. Sugestão: Longman Escolar, Oxford Escolar, Collins
Escolar
Livro impresso Material Educamos. Editora SM – 8° ano do Ensino
Fundamental II.
1 caixa de lápis de cor
Livro impresso Material Educamos. Editora SM – 8° ano do Ensino
Fundamental II.
01 jaleco branco, preferencialmente de mangas compridas, para o
laboratório.
Coleção Cercania 8 – ISBN: 9788541800563
01 dicionário de espanhol –português. Sugestão: Michaellis ou SM
Livro impresso Material Educamos. Editora SM – 8° ano do Ensino
Fundamental II.
01 jogo de esquadros
01 transferidor 180°
01 compasso
01 estojo de grafite 2.0 para compasso
01 lixa de unha ( para apontar o compasso)
01 régua de 30 cm
01 bloco de papel quadriculado 5x5mm
Livro impresso Material Educamos. Editora SM – 8° ano do Ensino
Fundamental II.
Material de uso individual e coletivo no verso

Obs:Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno.
Entregar para a professora na 1ª aula de Artes.
Outros

•

Uma agenda escolar

•

10 cadernos de 96 folhas ( Língua Portuguesa, História, Geografia,
Matemática, Ciências, Física, Línguas estrangeiras Espanhol e Inglês,
Formação Humana e Cristã, Redação, Artes)

➢ MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NA SALA DE ARTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07 potes de Tinta PVA fosca (37ml cada) - CORES: vermelho, amarelo, azul céu, verde folha, marrom,
laranja e branco.
01 Tela Artística 30x40
01 pote de tinta guache cor Verde Folha 250 ml (Marca Acrilex)
01 Pacote com 50 folhas de papel cor branco/Tamanho A4 (gramatura 40kg ou 60Kg).
01 pacote de Color set (tamanho A4 - 110g) com 24 folhas coloridas.
01 pasta de plástico com elástico /tamanho ofício.
01 Pacote de argila cinza (deixar para adquirir quando for pedido em aula, evitando que o material
estrague).
01 bloco Canson artístico sem pauta tamanho A4 (180g) ou caderno de desenho.
2 folhas de papel carbono preto tamanho ofício.
01 caixa com 6 cores com colas coloridas (Marca Acrilex).
01 pincel chato nº 12 de cabo amarelo e cerdas dura

➢ MATERIAIS PARA USO INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 caixa de lápis de cor
01 Caneta hidrográfica cor preta (4,0mm 850) Junior Pilot BT - (ponta grossa)
01 caixa com canetas hidrográficas ponta fina com 12 cores
01 apontador com deposito
01 Borracha técnica Dust Free / Faber Castell (macia)
01 lápis para desenho série B (2B, 3B ou 4B)
01 régua 30cm
01 caneta marca texto
01 cola em bastão
01frasco de 90gr de cola branca
01 caneta esferográfica cor preto ou azul
01 tesoura sem ponta
01 estojo para guardar o material acima
01 compasso

Observação:
•
•

Entregar para a professora de Arte os materiais que vão para a sala de ARTE.
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno e a série.
.

