LISTA DE MATERIAIS
8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II - 2022
No Ensino Fundamental II, o aluno tem autonomia para escolher se usará caderno ou fichário. Para isso deve levar em conta
com qual tem maior facilidade para se organizar (deve reservar um espaço para cada uma das disciplinas).
MATERIAIS DIVERSOS:
 01 pacote de sulfite 75gr A4 de 100 folhas  entregar para a auxiliar do setor na 1ª semana de aula.
 MATEMÁTICA: compasso, transferidor, régua.
 ARTE:
- 01 bloco de Lumi paper
- 01 lápis 6B
- 01 lápis 2B
- 01 lápis 4B
- 01 pincel No. 04
- 01 pincel No. 06
- 01 painel 30x30 cm
- 01 cola bastão
- 01 cola líquida
- 02 rolos de fita crepe

- 01 color set preto
- 10 botões (qualquer cor)
- 01 color set colorido ou estampado (qualquer cor)
- 01 caneta permanente preta
- 01 pacote de sulfite gramatura 120g (100 folhas)
- 02 potes de tinta acrílica (cores variadas)
- 01 bloco de papel de desenho - gramatura 140g - A4
(CANSON)
- 01 pasta com 20 plásticos (portfólio) - pode ser a mesma
do ano anterior

Obs.: Para eventuais projetos os materiais serão solicitados no decorrer do ano.
Os materiais de Arte deverão ser entregues na primeira semana de aula para o (a) professor (a).
LIVROS DIDÁTICOS:
FILOSOFIA: Livro: “Filosofia e Vida 8” - Autor: Gabriel Chalita. Editora FTD. 1ª edição.
LIVROS PARADIDÁTICOS:
O vizinho misterioso.
Autor: Xavier Bertran. Editora Edebê.
Ano 2017. Coleção Ipê.

A viagem de Parvana - Mais histórias
de uma garota afegã.
Autora: Débora Ellis
Editora Ática

A face oculta - uma história de
bullying e cyberbullying
Autora: Maria Tereza Maldonado
Editora Saraiva

Meu nome é Parvana - Outras histórias
de uma garota afegã
Autora: Débora Ellis
Editora Ática

A outra face
Autora: Débora Ellis
Editora Ática

Extraordinário.
Autora: RJ palácio. Editora Intrínseca.
Ano 2013.

Os livros paradidáticos e o livro de Filosofia serão comercializados em papelarias ou em lojas especializadas na internet.
TODO MATERIAL SOLICITADO ESTÁ DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC.
SUGERIMOS QUE REUTILIZEM OS MATERIAIS DO ANO ANTERIOR QUE PUDEREM SER REUTILIZADOS.

UNIFORME:
Em breve será enviado um comunicado com maiores detalhes.

ENSINO FUNDAMENTAL II - 8º ANO - 2022
LIVROS DIDÁTICOS DA REDE SALESIANA DE ESCOLAS - EDITORA EDEBÊ:
A compra deverá ser realizada por meio da loja virtual EDEBÊ Brasil. No caso de dúvidas ou dificuldades no processo de
compra, a editora disponibiliza os seguintes canais de comunicação: e-mail - sac@edebe.com.br e fone - 0800-723-1453.
Para comprar acesse: loja.edebe.com.br
1º - Clique em Material Didático.
2º - Selecione Ensino Fundamental.
3º - Clique em 8º Ano.
4º - Escolha seu Kit (são duas opções): a versão digital - 8º Ano EF - Coleção Rotas - Kit Básico, Versão Digital ou versão
impressa e digital - 8º Ano EF - Coleção Rotas - Kit Básico, Versão Impressa e Digital.
O Kit Básico contempla os seguintes livros:
Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática
+ 05 cadernos de atividades (livros IMPRESSOS), sendo:
Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática
Clique no botão Comprar/Adicionar ao Carrinho, depois escolha Continuar Comprando.
5º - Agora escolha o Livro de Inglês, repetindo os passos do 1º ao 3º: Pack Inglês - Right On 8º Ano EF, que contempla
os seguintes livros: Student Book, Workbook e Go Getter Magazine (livros IMPRESSOS). Clique no botão Comprar/Adicionar
ao Carrinho, depois escolha Continuar Comprando.
6º - O livro paradidático O Vizinho Misterioso (editora Edebê) também pode ser adicionado a esta compra ou adquirido em
separado, em papelaria ou em lojas especializadas na internet. No menu à esquerda escolha Literatura Infantojuvenil,
depois clique 11 a 14 anos e selecione: O Vizinho Misterioso. Clique no botão Comprar/Adicionar ao Carrinho.
7º - ATENÇÃO! Confira os itens e o valor total do carrinho.
KIT DIGITAL
KIT IMPRESSO + DIGITAL
valor total R$ 1.296,00
valor total R$ 1.598,00
Livro paradidático O Vizinho Misterioso: R$ 33,00
8º - Informe Estado (SP) e a Escola (Instituto Salesiano Dom Bosco - Americana) e clique em Finalizar Compra. A loja Edebê
não cobra frete, pois todo o material impresso adquirido será enviado e retirado na própria escola. A data da entrega destes
materiais será divulgada em breve.
9º - Indicar as informações pessoais do comprador. Se já comprou antes, fazer login. Para a primeira compra, será
necessário cadastrar-se. O endereço é uma formalização de cadastro, pois como já dissemos, todo o material impresso
adquirido será enviado e retirado na própria escola.
10º - Conferir o resumo do pedido e seu valor total.
11º - Definir a forma de pagamento. Opções: No cartão em até 10 vezes sem juros (possibilidade de dois cartões de crédito
diferentes). No boleto ou PIX terá 5% de desconto no valor total da compra.
Para encerrar, clique em Li e concordo com o(s) termos e condições do site, depois em Finalizar Compra.







Configuração Mínima exigida para o Tablet/iPad p/ uso dos aplicativos da Edebê
Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior)
Tela Touchscreen capacitiva de 8" (ou superior)
Processador Dual Core de 1 GHz (ou superior)
Memória RAM 1,5 GB (ou superior)
Memória de armazenamento interna livre, mínima de 16 GB (ideal 32 GB)
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N

