
LISTA DE MATERIAIS

8º ANO | ENSINO FUNDAMENTAL

2022

MATERIAIS DIDÁTICOS

Para a disciplina de Arte

❏ 1 pacote de folhas A4 branca
❏ 10 folhas A3 gramatura 180
❏ 1 Pasta com sacos plásticos (para organizar as

apostilas e trabalhos)
❏ 1 caixa de lápis de cor de 12 cores
❏ 1 estojo de canetas hidrográficas (pequena)
❏ 1 caixa de giz de cera (pequena)
❏ 1 régua de 30 cm
❏ 1 lápis 6B para desenho
❏ 1 Cola líquida branca
❏ 1 caixa pequena de tinta guache colorida
❏ 3 pincéis chatos com cerda rígida (nº 0, nº6 e

outro nº 14)

Obs. No 8º ano, recomendamos um caderno para
cada componente curricular, podendo utilizar
cadernos com divisões ou fichários.

Laboratório de Ciências

❏ 01 Jaleco de algodão branco com manga longa
❏ 01 óculos de proteção

LIVROS DIDÁTICOS

❏ FTD Sistema de Ensino 8º ANO do Ensino
Fundamental – 2022 (De acordo com a BNCC e
em 04 apostilas com os componentes
curriculares)
● Língua Portuguesa
● Matemática
● Ciências
● História
● Geografia

As apostilas serão adquiridas através da Loja
Virtual: www.ftdcomvoce.com.br, a partir de 20 de
dezembro de 2021. Para garantir o desconto da
escola e o frete gratuito, utilize o código FTD22RSIFI.

Os valores e condições de pagamento serão
os mesmos em qualquer uma das opções acima.
Para compras até 31/01/2022, o parcelamento
poderá ser feito em até 10 vezes

❏ Livros de Língua Inglesa: Língua Inglesa: EYES
OPEN 3 SB ISBN 9781107467620 e EYES OPEN
3 WB W/ONLINE PRACTICE ISBN
9781107467736

Venda dos livros de inglês disponíveis na La
Salle Store (Loja de uniformes) da Escola, em até 10
parcelas.

- Condições de pagamento: à vista (boleto à vista
antecipado e cartão de débito) ou parcelado (até 10
vezes), com as bandeiras MasterCard, Visa, Elo e
Amex. Cartão com bandeira Diners, o pagamento
fica em até 6 vezes.

IMPORTANTE

Favor identificar TODOS os materiais, inclusive
uniformes, mochila e lancheira.

Início das aulas: 15/02/2022

Para alunos novos na escola, o início será dia
14/02/2022

Reunião com pais e responsáveis:
22/02/2022, às 19h.

http://www.ftdcomvoce.com.br

