
 
 

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
Prezadas famílias: 
 
Nosso ano letivo 2022 terá início em 31/01, sendo que a 1ª reunião Coletiva de Pais será no dia 29/01. O horário e 
formato da reunião serão divulgados posteriormente.  
 
Seguem abaixo algumas orientações sobre a Lista de Materiais para 2022: 
 
Livros didáticos e materiais de papelaria 

 
Informamos que renovamos a parceria com a Livraria e Papelaria Colegial para os itens de papelaria e demais livros 
didáticos para 2022. Essa lista será encaminhada por sala. Lembrando que os livros devem ser encomendados com 
antecedência. 

Os pedidos e orçamentos, poderão ser feitos pelos telefones WhatsApp da Colegial: 

Eliana   (19) 99201-9368; Maria  (19) 99817-4759; Ana (19) 99336-4730; Amanda (19) 98606-1904 
 
Além da parceria acima, as famílias têm a liberdade de adquirir os livros em outras lojas físicas e/ou online, desde 
que observados os códigos ISBN e Edição.  
 
Lembramos também da nossa ação de reutilização de livros didáticos, desde que sejam exatamente conforme a 
especificação da lista. Para maiores informações entrar em contato com a Miriam pelo WhatsApp (19) 99710-6764. 
  

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – 8º ANO – 2022 
 

1. LIVROS 
 

Disciplina Título do Livro Autor Editora 

Português Livro: Português: Linguagens - 9ª edição / 2018     
01 Pequeno Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa 

Willian Roberto Cereja 
Carolina Dias Vianna 

Antônio Houaiss 

Atual 
ISBN 

9788557691957 
Moderna 

Matemática Matemática 
Imenes & Lellis / 1ª edição 

Luiz Márcio Imenes e 
Marcelo Lellis 

Moderna 
ISBN 

9788516068660 

Ciências Ciências Projeto Telaris – 3ª edição / 2019. 
Kit de ciências – Abramundo – Introdução ao 
eletromagnetismo. A compra será efetuada 
pela escola no 2º trimestre mediante 
autorização prévia dos responsáveis 

Fernando Gewandsznajder 

Ática 
ISBN 

9788508193462 

História 

Geração Alpha – História 8 – 3ª Edição, 2019 Debora Yumi Motooka 

Editora SM Educação 
ISBN 

9788541823401 

Geografia 
Panoramas Geografia 8, FTD, 2019, 1ª ed. 
De acordo com a BNCC 
SEM CADERNO DE ATIVIDADES 

Marcelo Moraes Paulo, Maria 
Angela Gomez Rama, Denise 
Cristina Christov Pinesso 

FTD 
ISBN  

9788596024426 
 

Inglês 
Metro 2 – Student Book and Workbook 
 

James Styring and Nicholas 
Tims (Alexandra Paramour / 

Airton Pozo de Mattos) 

Oxford 
ISBN 

9780194050548 
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2. PAPELARIA: 
 
03 Canetas esferográficas (azul, vermelha e preta) 
02 Lápis grafite nº 2 
01 Lapiseira simples (0,5mm) 
01 Borracha macia 
01 Apontador com depósito 
01 Caixa de lápis de cor (24 cores) 
01 Tesoura de ponta arredondada (gravar nome) 
01 Régua de 30cm 
01 Transferidor de meia volta 
01 Compasso 
01 Refil de grafite para compasso 
01 Lixa de unha 
01 Calculadora simples 
06 Cadernos universitários com 96 folhas (português, história, geografia, matemática, inglês e ciências) ou fichário 
01 Pasta com 30 plásticos para português (produção de texto e textos complementares) 
02 Pastas com plásticos – arquivo de avaliações de matemática e ciências 
03 Blocos pautados com timbre da escola. 
01 Bloco pautado com timbre da escola para produção de texto 
500 folhas de papel sulfite A4 (210x297mm) 75g/m² (tipo REPORT ou CHAMEX). 
 
ARTES: 
01 bloco de papel BRANCO tamanho A3 (Canson) - gramatura mínima 180 
03 Tintas acrílicas fosca (Acrilex) 37 ml nas cores: azul escuro, verde escuro e marrom (1 de cada). 
02 Pincéis redondos (Condor ref. 470) nos tamanhos nº 06 e 12 
01 Caneta marcador permanente PRETA (Pilot) - ponta 1mm 
01 Kit de tinta aquarela em pastilha (Faber Castell) 12 cores com pincel 
01 Pasta polionda tamanho A3 para guardar os trabalhos (usada nos anos anteriores) OU 03 Saquinhos plásticos 
tamanho A3 
 
TECNOLOGIA 
01 Notebook ou Tablet (fone de ouvido e extensão de 2m, de 2 pinos redondos, ou com 3 pinos (padrão atual); o 
equipamento será solicitado previamente pelo professor para realização de atividades pedagógicas que envolvem o 
uso da tecnologia e trabalhos colaborativos. Sendo assim, o aluno não precisará trazer o equipamento diariamente e 
sim somente quando requisitado. 
 
 
OBSERVAÇÕES:  
1- As marcas indicadas para o material não são obrigatórias, tendo caráter apenas sugestivo. 
2- Os materiais de Artes voltarão a ser de uso coletivo, por isso não necessitam ser identificados individualmente e 
devem ser entregues na escola no primeiro dia de aula de Artes. 
3- Os livros de literatura e paradidáticos serão indicados ao longo do ano letivo. 
4- O caderno deve ser individual, por disciplina. NÃO SERÁ ACEITO USO DE FICHÁRIO. 
 
 
 


