LISTA DE
MATERIAL
2022

Anos Finais do
Ensino Fundamental
8º ano
Vila Velha

I) Cadernos grandes, um para cada disciplina:
• Texto e Gramática;
• Matemática;
• História;
• Geograﬁa;
• Biologia;
• Inglês;
Ÿ Química;
Ÿ Física;
• Produção Textual e Literatura (caderno único para as duas disciplinas).
O uso de chário é permitido, porém recomendado apenas aos alunos com a disciplina e a
organização necessária para a conservação adequada do material escolar.
II) Material para uso na aula de Matemática (Geometria):
• Compasso;
• Transferidor de 180º;
• Par de esquadros.
III) Material de uso pessoal:
• Agenda escolar;
• Caneta preta e azul;
• Lápis preto ou lapiseira;
• Apontador com depósito;
• Borracha;
• Corretivo;
• Régua de 30 cm;
• Tesoura sem ponta;
• 1 tubo de cola branca;
• 1 pasta catálogo com 50 envelopes plásticos – 15 mm de espessura.
IV) Materiais para uso nas aulas de Artes:
• 1 caixa de canetas hidrográﬁcas com 12 cores;
• 1 caixa de lápis aquarelável com 12 cores;
• 1 lápis graﬁte 6B.

Observações:
1) A data de início das aulas, será informada nos próximos dias, via circular.
2) Todo o material deverá ser identiﬁcado com o nome completo do aluno e a série. Inclusive as
peças do uniforme.
3) No decorrer do ano, outros materiais poderão ser solicitados, conforme o planejamento das
aulas.
4) Os materiais deverão ser repostos no decorrer do ano, de acordo com a necessidade do(a)
aluno(a).
5) Os livros didáticos bem como a plataforma digital adotados para o trabalho pedagógico em
2022 são do Bernoulli Sistema de Ensino. Eles estão discriminados no relatório de matrícula e
serão adquiridos na escola.
6) Os livros paradidáticos e de literatura serão divulgados na primeira quinzena do mês de
fevereiro, por meio de circular.
7) Os livros de Inglês, Francês e Espanhol (os dois últimos somente para o Integral) também
estão discriminados no relatório de matrícula e poderão ser adquiridos na escola.

