
 

 

 

 

RELAÇÃO DE MATERIAIS – 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

ANO LETIVO/2022 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

1. Reunião com pais/responsáveis: 

- Dia 14 de março de 2022, às 19h. Local: a definir. 

 

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

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

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

5. A agenda será no formato digital, pelo Goole Chat.  

6. Lembramos que a aquisição dos livros didáticos e o seu uso são obrigatórios. 

 
Início do ano letivo:  

14 de fevereiro de 2022 - alunos NOVOS 

15 de fevereiro de 2022 – TODOS os alunos 
 

 

MATERIAL ESCOLAR: 

 
Geral: Caneta preta e azul, lápis ou lapiseira, borracha, corretivo, canetinhas, cola, régua, caneta marca-texto, 

papel milimetrado para Matemática, 1 transferidor, 1 pasta para organizar folhas, 1 caderno universitário de 100 

folhas para cada disciplina (exceto para Arte e  Ed. Física), 1 compasso para Matemática. 

 
Laboratórios: Jaleco branco com manga longa. Uso obrigatório do jaleco nas aulas de Laboratório de Ciências. 

 

Arte: caderno de desenho (poderá reutilizar o caderno do ano anterior), folha A4 (50 folhas) e 50 folhas para 

desenho, lápis de desenho 6B, lápis de cor (12 cores) caneta hidrocor (ponta padrão). No decorrer do ano letivo 
serão solicitados outros materiais, sempre conforme a proposta das atividades desenvolvidas. 

 

Educação Física: 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 referente a todo o ano letivo). 
 

Kit completo: 

 

● Português – com gramática e produção 
textual 

● Matemática 

● Ciências 

● Projetoi (cultura maker e transmídia). 

● Inglês 
● Espanhol 

● Arte 

● História 

● Geografia 
● Plataforma UNOI 

 
 

 



 
 

 

● IMPORTANTE: O projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: plataforma de 

conteúdos digitais, livros didáticos impressos e complementos pedagógicos. O login 

digital da plataforma é válido somente para o ano letivo de 2022. 

 

Responsável pela venda: Livraria Wal Livros (Livros Ajudam a Pensar) 

Telefones: (51) 35169969 e (51) 993009692 

e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com 
 

A Wal Livros realizará alguns plantões de vendas diretas no Colégio, das 8h às 18h. Segue o 

cronograma de datas: 
 

JANEIRO  12/01/2022 

FEVEREIRO  17/02/2022 

 

 

● Programa Líder em Mim - Responsável pela venda: Somos Educação - Plataforma Livro 

Fácil.  
 

Link para compra online:  https://www.livrofacil.net/ 
 

Passo a passo para aquisição online: clique aqui!  

 

 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS – Leituras Obrigatórias - Livros de Literatura e Língua Portuguesa 

 

Projeto Literário 
 

O Projeto prevê a aquisição e a leitura obrigatória de 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: 

1) Três Sombras - Autor: Cyril Pedrosa; Editora: Quadrinhos na Cia. (OBS.: trata-se de uma obra 

em história em quadrinhos). 
 

2) O chamado do Monstro - Autor: Patrick Ness; Editora Ática 

2º Trimestre: 

1) Sem Fôlego - Autor: Brian Selznick; Editora SM. 
 

2) Uólace e João Victor - Autora: Rosana Amanda Strausz; Editora FTD. 

 

3º Trimestre: 

1) Crônica de uma morte anunciada - Autor Gabriel García Márquez; Editora Record. 
 

2) Marie Curie no país da ciência  - Autor: Irene Cohen-Janca, Claudia Palmarucci; Editora SM. 

 

 
IMPORTANTE: Para literatura clássica é possível fazer o download, via domínio público pelo site do MEC: 

http://www.dominiopublico.gov.br. 

 

 

Mais informações, acesse: https://www.redeicm.org.br/stellamaris/ 

 

https://www.livrofacil.net/
https://docs.google.com/document/d/1oo8BD7gT_Emwx0Ck6_QAoqDSbZbrHjQtoW_YA3IMgDw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oo8BD7gT_Emwx0Ck6_QAoqDSbZbrHjQtoW_YA3IMgDw/edit?usp=sharing
http://www.dominiopublico.gov.br/
https://www.redeicm.org.br/stellamaris/

