LISTA DE MATERIAIS 2022
NÍVEL: 8º Ano
Fundamental Anos Finais
OBSERVAÇÕES:
● Identificar todos os materiais escolares. Colocar o nome do estudante na parte frontal dos livros didáticos e literários, cadernos e pastas.
● Observar o tamanho e a quantidade solicitada de cada material.
● Usar uniforme diariamente. O uniforme também deve ser identificado para evitar extravio ou troca entre colegas (marcar com caneta
permanente, bordado ou tinta para tecido).
● O aluno deve verificar, diariamente, se possui os materiais necessários para a aula.
● Os materiais solicitados, se em bom estado, poderão ser reaproveitados do ano anterior.
● Outros materiais, para atividades específicas, poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo.

RELAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES:
Livros Didáticos:
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Inglês: 1º e 2º semestres e seu complementos. Obra
Coletiva. São Paulo: Editora Mackenzie (Sistema Mackenzie de Ensino). Observação: Os livros e cadernos deverão vir na
mochila do aluno conforme cronograma de disciplinas encaminhado no início do ano. Os livros didáticos devem ser
adquiridos na secretaria da Escola.

Livros literários:
Observação: Os livros literários serão solicitados no início de cada trimestre na disciplina de Língua Portuguesa. Essas
indicações literárias fazem parte das leituras obrigatórias do 8º ano. As versões solicitadas devem ser respeitadas para
não haver prejuízo para o aluno, caso deseje adquirir uma diferente, a professora deve ser consultada.
- 1º trimestre:
Título: Viagem ao
centro da Terra
Autor: Júlio Verne
– tradução e
adaptação Walcir
Carrasco
Editora:
Salamandra

- 2º trimestre:
Título: O Diário de Zlata
– A vida de uma menina
na guerra
Autor: Zlata Filipovic –
Tradução Antônio de
Macedo Soares e
Helena Jahn.
Editora: Companhia das
Letras

- 3º Trimestre:
Título: A volta ao
mundo em 80 dias
Autor: Júlio Verne –
tradução e adaptação
Walcir Carrasco
Editora: Moderna

Materiais comuns a todas as disciplinas:
- 1 estojo contendo: 2 lápis de escrever; 2 canetas esferográficas azul; 1 caneta esferográfica com 4 cores; 1 apontador com depósito; 1
corretivo líquido; 1 borracha; 1 tesoura; 1 cola bastão e 1 marcador de texto.
- 1 caixa de lápis de cor com 12 cores;
- 1 conjunto de hidrocor com 12 cores;
- 1 pasta sanfonada para guardar as folhas;
- 1 régua escolar - 30 cm;
- 1 agenda diária para anotações de recados e datas de entrega de trabalho e realização de avaliações.
- Em torno de 5 cadernos universitários (espiral) 96 fl., divididos entre as disciplinas (conforme a organização que a família desejar).

Materiais específicos por disciplina:
Língua Portuguesa:
- 1 minidicionário de Língua Portuguesa de acordo com as normas ortográficas atuais
(mesmo utilizado do 6º ao 9º ano);
- 1 bloco de produção textual (mesmo utilizado do 6º ao 9º ano - adquirir na
secretaria da Escola).
Arte:
- 1 lápis preto 6B;
- 1 bloco de papéis coloridos tipo creative peaper;
- 1 bloco de folhas para desenho 150 g/m2 (20 folhas);
- 1 pincel chato nº 8 e 1 pincel chato nº 10;
- Tinta acrílica de tecido, 6 cores: branco preto, vermelho, azul, amarelo e outra cor;
- 1 pasta catálogo para colocar os trabalhos de Arte.
Ciências:
- 1 jaleco branco para aulas no laboratório (mesmo utilizado de 6º ao 9º ano).

Geografia:
- 1 atlas atualizado;
- 1 caderno/bloco de folha vegetal A4.
Matemática:
- Régua transparente, 30cm;
- 1 compasso;
- Esquadros;
- 1 Transferidor.
Educação Física:
O aluno deve frequentar as aulas com
uniforme da Escola: camiseta, bermuda
e tênis. As meninas, de preferência,
com os cabelos presos.

