Lista de Material – 2020 – Fundamental II – 8º ano
Material
Avental branco de manga longa para as aulas de laboratório
Borracha
Bloco de fichário pautado
Bloco de 20 folhas de papel Canson 80 g/m² A4
Caderno universitário 100 folhas (Redação)
Caixa de lápis de cor com 12 unidades – (Faber Castell - sugerido)
Caneta azul /preta / vermelha (esferográfica)
Caneta marca texto
Compasso
Fichário Argolado com Zíper
Folhas de sulfite – branca (Chamequinho ou Report) A4 210x297mm
Jogo de esquadros
Lápis preto nº 2
Pasta catálogo com 50 plásticos (Artes)
Régua em poliestireno 30 cm cristal
Transferidor
Dicionário de Língua Portuguesa – (Michaelis - Ed. Melhoramentos)
Dicionário de Inglês – (Cambridge / Longman / Oxford)
Dicionário de Espanhol – (Michaelis - Ed. Melhoramentos)

Quantidade
01
02
04
01
01
01
02
03
01
01
500 folhas
01
03
01
01
01
01
01
01

Livros Paradidáticos
No início das aulas será enviada uma circular com os nomes dos livros
paradidáticos adotados para cada trimestre de 2020.
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Observações:
SOBRE UNIFORMES:
✓ O uniforme escolar, bem como o avental branco (com logo) devem ser adquiridos no fornecedor exclusivo:
loja CARY SPORT, localizada na Rua: Dona Maria de Camargo, n°292. Itaquera. Ponto de referência: Hospital
Planalto Contato (11) 96492-1736. Atendimento: Segunda a Sexta: das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
(fecha para almoço das: 13h00 às 14h00). Sábado das 9h00 às 13h00; ou compre pelo site:
www.carysportonline.com.br.
✓ RECOMENDAÇÃO: antecipe suas encomendas de uniforme. Evite deixar para a última hora, assim você
garante uma boa compra e evita descontentamento com eventuais faltas de numeração.
✓ Todos os materiais e uniformes deverão ter o nome do aluno, pois não nos responsabilizamos por materiais
e uniformes perdidos;
SOBRE MATERIAIS ESCOLARES:
✓ Papelaria Indicada: JB: Av. Amador Bueno da Veiga, 1038. Penha. Contato (11) 3628-1397 e (11) 942530070. www.jbpapelaria.com.br

