MATERIAL ESCOLAR – 8º ANO – FUNDAMENTAL II – 2022
1. MATERIAL DE USO PESSOAL – este material será requisitado ao longo do ano conforme uso.
01 Caderno para Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Ensino Religioso e
Filosofia podendo ser: pequeno (individual) ou grande (de 10 matérias)
01 Caderno de desenho grande para Artes (fica no armário da sala de aula)
01 Pasta fina de elástico para guardar trabalhos e provas (fica na mochila do aluno)
01 Bloco de fichário grande 203 x280 mm (para os trabalhos feitos em casa)
03 Lápis pretos (sempre apontados)
01 Caixa de Lápis de cor
02 Canetas esferográficas azuis
01 Transferidor
01 Jogo com 12 cores de caneta hidrográfica
01 Compasso
01 Apontador
01 Tubo de cola branca 90g
01 Borracha branca macia
01 Cola em bastão
01 Régua de 30 cm
01 Tesoura pequena sem ponta
01 Lapiseira 0,5 ou 0,7
Obs.: é fundamental colocar o nome do estudante na parte da frente da capa dos cadernos e livros.
2. LIVROS DE LITERATURA: Serão solicitados ao longo do ano conforme as datas para utilização.
IMPORTANTE





O nome do estudante deve ser marcado em todo o uniforme para facilitar a identificação.
Todo o material de uso pessoal deverá ser identificado com nome e turma do estudante.
Não é permitido o uso de fichário.
O uniforme deverá ser adquirido somente nas lojas autorizadas abaixo. Lembrando que é
vedada a reprodução da logomarca do CSC em qualquer material ou vestimenta sem prévia e
formal autorização por escrito, respeitando a Lei de Direitos Autorais nº 9.610, de 1998 e
demais legislações aplicáveis.
Andra Confecções - Rua Esteves Júnior, 748 A – Centro- Fone: 3224-9179
Perfeitinhos - Fone: (48) 99917-6716 – Somente pedidos on-line com 15 dias úteis para entrega.

REUNIÃO INICIAL DE PAIS (virtual): 03/02/2022 das 18h30 às 20h

INÍCIO DAS AULAS: 07/02/2022

 O Livro Integrado Positivo será entregue ao estudante nos primeiros dias de aula.
HORÁRIO DE AULA: Turmas Período Matutino: 07h30 às 12h00
Turmas Período Vespertino: 13h15 às 17h45

