OBJETIVO-JAGUARÉ

Lista de material – 8º ano
• 01 caderno universitário – 10 matérias (português / matemática / ciências /
história e geo inglês e espanhol
• 01 Dicionário escolar básico – língua portuguesa
• 01 pasta de elástico para guardar réguas, esquadros, transferidor e compasso
(dentro da mochila).
• 30 sacos plásticos para envio de atividades e provas (entregar na coordenação)
• 02 blocos de papel canson A4 e 01 bloco de papel canson branco A3
• 01 pasta catálogo com 15 sacos plásticos – tamanho ofício
• 01 garrafa squeeze para água
• 01 avental branco de manga comprida para aula de laboratório (Ciências) do
objetivo
• 01 corretivo
• 01 pasta polionda A4 azul com elástico
• 01 pasta transparente com elástico
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01 estojo contendo:
01 tesoura
04 canetas esferográficas – preta, verde, azul e vermelha.
05 lápis pretos ou lapiseira, mais lápis 4B para desenho.
01 caixa de lápis de cor
01 jogo de caneta hidrocor
01 borracha
01 cola em bastão grande
01 cola branca grande
01 régua transparente de 30 cm
01 apontador com reservatório
01 transferidor de 180°
01 compasso escolar e grafite para compasso
02 esquadros – 45° e 60°
01 caneta marca texto amarela
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Atenção:
Para a aula de Arte, será pedido material complementar no decorrer do
ano, conforme a necessidade.
Não será permitida a entrada do aluno que não estiver devidamente
uniformizado, em todas as atividades (aulas, laboratório, recuperação,
biblioteca, excursões, aulas extras avaliações fora do horário normal de
aula e outros).
Todo material deve ser etiquetado com o nome do aluno e reposto caso
necessário
Este material permanecerá na mochila do aluno de acordo com o horário
diário do mesmo.
Livros paradidáticos
São leituras adicionais que visam complementar assuntos desenvolvidos
durante as aulas
Nesses momentos, pretendemos favorecer o diálogo com os textos sugeridos,
estreitando, dessa maneira, a relação do aluno com o livro como fonte de
informação e prazer.
OBSERVAÇÃO: Não serão obrigatórios,apenas para sugestão de leitura
complementar.
SUGESTÃO DE LEITURA PARADIDÁTICO
Língua Portuguesa
1º bimestre
Livro: Estrelas Tortas
Autor: Walcyr Carrasco
Editora: Moderna
Edição: 3ª
ISBN: 9788516103613
2º bimestre
Livro: A mala de Hana
Autora: Karen Levine
Editora: Melhoramentos
Edição: 2ª
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ISBN: 9788506055656
3º bimestre
Livro: O código de Camões
Autor: Beto Junqueyra
Ilustrações: Bruno Ferraz
Editora: Estrela Cultural
ISBN: 9788545559368

4º bimestre
Livro: Ilíada – recontada por Nick Mc Carty
Autor: Homero ( adaptação : Nick Mc Carty )
Editora: Melhoramentos
Edição: 2ª
ISBN: 9788596021845
Inglês
1º semestre
Mysteries of the Unexplained
Kathy Burke Pearson
ISBN: 9781292110387
2º semestre
Festivals around the world
Discover 3 – Oxford Read and Discover Oxford University
ISBN: 9780194643825
História
2º bimestre
Livro: A história dos escravos
Autora: Isabel Lustosa
Editora: Companhia das letrinhas ( coleção memória e história )
ISBN: 9788574060156
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Ciências
2° e 3° bimestres
Coleção : Bate – papo com Jairo Bouer
Título: Álcool, Cigarro e drogas
Autor: Jairo Bouer
Ilustrações: Adão Iturrusgarai
ISBN: 8587537652
Editora: Panda Books
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