
 

 

RELAÇÃO DE MATERIAIS – 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANO LETIVO/ 2019 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. Reunião com pais/responsáveis:  
● Dia 25 de fevereiro de 2019, às 19h, para 

as turmas do turno da manhã. 

● Dia 11 de março de 2019, às 19h, para as 
turmas do turno da tarde. 

● Local: Sala de aula do (a) aluno (a). 

2. Podemos, sempre que possível, reutilizar materiais consumíveis. 

3. Para as aulas práticas, serão solicitados alguns materiais ao longo do ano.  

4. A agenda do Colégio é de uso diário e obrigatório. 

5.  O uniforme do Colégio é de uso diário e obrigatório. 

6. Lembramos que a aquisição do livro didático pelo portal da UNOi e o seu 
uso são obrigatórios. 

 

Início do ano letivo: 18 de fevereiro de 2019. 
 

MATERIAL ESCOLAR: 
Caneta preta e azul, lápis ou lapiseira, borracha, corretivo, canetinhas, cola, régua, caneta marca-texto, 1 pasta para organizar 
folhas, 1 caderno universitário de 100 folhas para cada disciplina.  Laboratórios: Jaleco branco com manga longa. Uso 
obrigatório do jaleco nas aulas de Laboratório de Química, Física e Biologia. 
Arte: caderno de desenho, folha A4 (50 folhas) e 50 folhas para desenho, taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais) para a compra 
de todo o material utilizado em sala de aula. 
Educação Física: Caderno pequeno, camiseta branca ou azul e abrigo ou bermuda azul marinho com a identificação do Colégio, 
tênis esportivo (uso obrigatório), toalha para higiene e garrafa para água. 
 

 
LIVROS DIDÁTICOS - Livros do Sistema de Ensino UNOi Educação – Uso obrigatório (Kit referentes a todo o ano letivo) 

 

Kit completo 

Português 
Matemática 

Ciências 
Gramática 

Produção de Textos 

Inglês 
Espanhol 

Arte 
História 

Geografia 
Plataforma UNOI 

 

 
LIVROS PARADIDÁTICOS – LEITURAS OBRIGATÓRIAS - LIVROS DE LITERATURA E LÍNGUA PORTUGUESA 

Projeto Literário 
O Projeto prevê a aquisição e a leitura obrigatória de dois livros, por trimestre, para os estudantes do 6° ano do Ensino 
Fundamental ao 3° Ano do Ensino Médio, além disso, serão indicados quinzenalmente outros títulos, disponíveis na Biblioteca 
do colégio.  
 
Leituras obrigatórias para o Projeto Literário  
1º Trimestre: Mais ou menos normal - Cíntia Moscovich. Ed.FTD. 
2º Trimestre: Crônica de uma morte anunciada - Gabriel Garcia Márquez. Ed. Record  

3º Trimestre: O Fantasma da ópera - Gaston Leroux. Ed. FTD 
 
 

IMPORTANTE: Para literatura clássica é possível fazer o download, via domínio público pelo site do MEC  http://www.dominiopublico.gov.br). 
 

AQUISIÇÃO DOS LIVROS PARA 2019 
Os livros didáticos adotados para o ano letivo/2019  fazem parte do Projeto 

de Educação UNOi. 

A UNOi comercializa a venda dos livros didáticos pela internet, no site de 

vendas, no endereço: unoieducacao.com, clique em ACESSO À PLATAFORMA, em 

seguida selecione pagamento UNOI educação.  No primeiro acesso, digitar o CPF do 

responsável (o mesmo fornecido previamente à escola) e data de nascimento do 

aluno.  

Ao adquirir os livros, o aluno terá acesso à Plataforma, que conta com os 

conteúdos digitais exclusivos que serão utilizados em sala de aula e em casa. 

A entrega dos kits adquiridos via Plataforma será no Colégio, que ficará 

responsável pela distribuição aos alunos.  

Os livros serão utilizados a partir da primeira semana de aula.  

Formas de Pagamento 

(Folder entregue aos alunos e ou responsáveis, à disposição, 

também, na secretaria do Colégio) 

● O pagamento feito até dia 31/01/2019, 
parcelamento em até 10x; 

● Desconto de 7% e 5% nas compras realizadas com 
pagamento à vista nos meses de novembro/18 e 
dezembro/18; 

● Para pagamento a partir do dia 01/02/0219, o 
número de parcelas será reduzido 
progressivamente. 

Central de Atendimento da UNOI Educação/2019 
Voltada ao atendimento específico aos pais. 

0800 772 88 661111 

 


