Lista de materiais
ano letivo 2018
8º ano do Ensino Fundamental II
Livros didáticos
Compras no site do alub

Sistema de Ensino Pitágoras - 8º Ano
Kit Projeto Escola da Inteligência
Plataforma de aprendizagem GOOGLE/PITÁGORAS.
Projeto Mundo Leitor – ALUB

10% de desconto para pagamento
à vista
no débito, crédito e boleto

Valor do investimento

5% de desconto para pagamento
no cartão de crédito
em até 8x sem juros ou
4x sem juros para pagamento no boleto

R$ 1.542,00

- O kit de livros e materiais será vendido exclusivamente pelo Alub no site alub.com.br/material e nas unidades de matrícula
- Os materiais do kit Alub não serão vendidos separadamente.
- A entrega do material didático será realizada no dia 27/1/2018 para Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e no dia 3/2/2018 para o Ensino
Médio

Livros didáticos

Compras nas livrarias credenciadas
Coleção DSOP de Educação Financeira – 8º Ano – 2ª Edição
SHOPPING RISK

SBS LIVRARIA INTERNACIONAL

Lista de materiais
ano letivo 2018
8º ano do Ensino Fundamental II
Livros paradidáticos
Eu sou Malala – Malala Yousafzai com Patrícia McCrmick - Seguinte (1º Trimestre)
Um estudo em vermelho – Sir Arthur Conan Doyle – Tradução de Antônio Carlos Vilela – Melhoramentos (2º Trimestre)
Memórias de um adolescente brasileiro na Alemanha Nazista – Elisabeth Loibl – Melhoramentos
– (3º Trimestre)

Material de artes
Os materiais para as atividades de Artes serão solicitados durante os trimestres letivos.
Havendo atividades no laboratório de ciências, o aluno deverá utilizar jaleco branco de manga
comprida.

Material de uso individual
Estojo completo (lápis, borracha, apontador,
lápis de cor, caneta hidrocor, tesoura sem ponta, transferidor, compasso, régua de 30cm e
cola branca)

Agenda escolar ALUB (receberão na compra
do material didático)

10 cadernos grandes, capa dura (96 folhas)

01 caderno de redação – Editora Enovus

01 Dicionário da Língua Portuguesa

03 canetas (vermelha, azul e preta)

Material coletivo

- O Material abaixo deverá ser entregue na unidade de estudo no período de 29 a 31 de janeiro de 2018.

1 resma de papel A4.

