
Lista de materiais 2022 
Fundamental II 

 

                                                                    8º ano / 2022 
Para Artes 
01 caixa de lápis de cor 
50 folhas de desenho (120g) 
01 caneta preta ponta grossa para contornos 
01 pacote de folhas coloridas 
01 pincel 
01 lápis 6B 
01 pote de tinta guache (cores primárias) 
01 pasta arquivo 
 
Para Matemática 
01 caderno universitário - 100 folhas 
01 compasso 
01 transferidor 
 
Para Língua Portuguesa 
01 caderno universitário - 100 folhas 
01 caderno universitário- 80 folhas para Produção 
Textual. 
30 folhas de redação (disponíveis no setor de 
fotocópias da Escola) 

 
Para Filosofia 
01 caderno universitário - 80 folhas 
 
Para História 
01 caderno universitário - 80 folhas 
 

 
Para Língua Inglesa 
01 caderno universitário - 96 folhas 
 
Para Ciências 
01 caderno universitário - 80 folhas 
 
Para Ensino Religioso 
01 caderno pequeno - 80 folhas 
 
Para Geografia 
01 caderno universitário - 80 folhas 
 
Material para uso diário, comum a todas as 
disciplinas: 
*01 estojo 
*02 canetas (azul) 
*02 lápis de escrever ou lapiseira 
*01 cola 
*01 tesoura 
*02 canetas marca texto 
*01 régua 30cm 
*01 pasta com elástico (para guardar provas e 
trabalhos) 
*01 fone de ouvido 
*02 borrachas    
 
    

 
APOSTILAS / LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 Apostila do Sistema Positivo: https://lojanaescola.com.br/lasalle-carmo  Obs.: no cadastro do aluno: Nível: EF2 – 
Série: 8º ANO (loja online abre em 26/11). 

 livros de literatura: KIT PAR LITERATURA – 8º ANO: www.domquixote-rs.com.br Use cupom de Acesso Carmo2022  
Contém: 3 livros de literatura físicos + acesso biblioteca digital + acesso periódicos (jornais e revistas) de diversos 
países (alunos e pais).  

   Livro didático do Programa Bilíngue –We Are La Salle:  American Think 2 (apenas Student Book)  – Ed. Cambridge 
(disponível a partir de dezembro na La Salle Store e também haverá posto de venda na escola, em fevereiro de 
2022, em data a ser informada posteriormente por e-mail). 

 

 

* Apostilas/livros didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar, cláusula 5ª, parágrafo 6º.          
   

 
Lembramos que todos os materiais deverão estar identificados. 

 

https://lojanaescola.com.br/lasalle-carmo
http://www.domquixote-rs.com.br/

