
 
 

 

Lista de Material Escolar 2022 
Unidade Duque de Caxias 

Fundamental Anos Finais - 8º ano 
 

Início das aulas: 07/02/2022 
  
 
 

3  Canetas esferográficas   

2  Lápis   

1  Apontador   

1  Borracha   

1  Régua 30cm   

1  Tesoura    

1  Tubo de cola peuqeno   

1 
 Caderno grande com 10 matérias (Separar 1 matéria para cada disciplina: PRODUÇÃO TEXTUAL / 

CIÊNCIAS / GEOGRAFIA / HISTÓRIA / LITERATURA / MAT. I / MAT. II / FILOSOFIA / ESPANHOL E INGLÊS) 

  

1  
 

Caderno de 48 folhas para a disciplina de Língua Portuguesa   

 
 
 

1  Jaleco com nome do aluno no bolso (uso obrigatório)   
  

Outros materiais serão solicitados pela professora com antecedência, em cada etapa, de acordo com os trabalhos a serem realizados. 
 

 
 

Sistema Ari de Sá (SAS) / Livros Suplementares  
 

O pacote do material didático SAS é composto por livros integrados e suplementares, que serão entregues ao aluno 
no início e no decorrer do ano letivo. 
                                                                                                                                                                               
 

 
 
 
 

1ª Etapa:  
→ O mistério da casa verde  

(Descobrindo os clássicos – Uma leitura de O ALIENISTA, de Machado de Assis). Procurando um lugar para reunir 
sua turma, quatro jovens amigos entram em uma casa abandonada onde vive um homem que parece ser ‘O 
Alienista', de Machado de Assis. 
 

Autor: Moacyr Scliar  
Editora: Ática 

ISBN: 9788508120666 

2ª Etapa:  
→ O Médico e o Monstro  

O Dr. Jekyll faz experiências com a natureza humana e acredita que o lado bom e ruim de cada personalidade 
pode ser alterado quimicamente. Ao testar um soro em si mesmo, ele liberta o seu cruel alter ego, o Sr. Hyde, e 
faz da jovem Ivy a sua vítima. 
 

Autor: Walcyr Carrasco 
Editora: Moderna 

ISBN: 9788516108106 

3ª Etapa: 
→ Porta de colégio e outro as crônicas volume 16  

Nas crônicas sensíveis de Affonso Romano de Sant’Anna, os instantes banais do cotidiano se revestem de intensa 
magia 

 

Autor: Afonso Romano de Sant’Anna 
Editora: Ática 

ISBN: 9788508052189 

Quantidade                                  MATERIAL DE USO INDIVIDUAL                                                           Checklist 

Quantidade                                       LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS                                                              Checklist 

                                                             LIVROS DIDÁTICOS                                                                       Checklist 

                                                                   LIVROS PARADIDÁTICOS                                                                Checklist 

 *Os livros paradidáticos poderão ser adquiridos em qualquer livraria ou também na papelaria da escola. 

8º ANO 

 

 

 



 

 

 

  
 

 
 

I. Apresentar todo o material no início do ano. 
 

II. É importante a aquisição dos livros paradidáticos no início do ano, a fim de evitar atrasos nos projetos de leitura que 

serão realizados nas três etapas. Posteriormente, o estoque das editoras torna-se escasso. 
 

III. Sugerimos que o material não seja encapado até que seja conferido. 
 

IV. A escola não se responsabiliza pela compra incorreta dos livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Educação é aquilo que fica mesmo depois que você esqueceu o que a escola ensinou”. 

Albert Einstin 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

O material do SAS será vendido na escola. 

 

Responsável: Beatriz 
 

De 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h 

 

Para sua comodidade a papelaria da escola estará 

vendendo os Livros Paradidáticos e materiais pessoais. 
 

De 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h 

Tel: 98510-2339 

(Hamilton e Rita) 

 

Os uniformes poderão ser adquiridos na escola: 
 

MATRIZ – Calça jeans e camisa IMF 
 

ANEXO – Short (meninos) / Bermuda (meninas) 
                 Camisa IMF 
 

 

 


