
CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 
 

8º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

AGENDA: Cortesia do Auxiliadora. Será entregue no início das aulas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA:  

01 caderno grande com 96 folhas 

Dicionário Escolar da Língua Portuguesa - Com a nova Ortografia da Língua Portuguesa (Obs: para consulta 

extraclasse).  

 

PARADIDÁTICOS – Literatura (Todos devem ser comprados no início do ano). 

 “EXTRAORDINÁRIO” -  Editora : INTRÍNSECA – Autora R.J. Palácio - ISBN: 9788580573015 

 “VIOLÊNCIA X TOLERÂNCIA: Como semear a paz no mundo” – Editora Moderna – autor: Caia 

Amoroso - ISBN: 9788516107062 

 “Eu também quero participar! Cidadania aqui e agora! - Editora: Moderna – Autor  Caia Amoroso 

- Outros livros serão indicados no decorrer do ano. 

 

RELIGIÃO: Descobrindo Novos Caminhos – 8º ano – Therezinha M. L. da Cruz – Editora FTD – Nova Edição  

 

INGLÊS: Paradidático - What if...? Autora: Liane Moraes. Editora Richmond. ISBN: 9788516041557 

 

Cadernos: podem ser utilizados cadernos individuais (96 folhas) ou caderno de matérias (separar de 

acordo com o uso). 

 

Coleção de livros do Sistema de Ensino Bernoulli  a ser adquirida na escola, no início das aulas. 

 

01 tela para pintura medindo aproximadamente 27x35cm 

01 caixa de tinta guache 

01 pincel grosso 

01 pincel fino 

01 bloco de papel Canson A3 branco 

01 corretivo de fita 

01 pasta com folhas de plástico para colocar os trabalhos de Artes e Redação 

01 par de esquadros 

01 transferidor (180º) 

01 Bloco de Atividades – Modelo CENSA (adquirir na mecanografia do CENSA no início das aulas) 

Materiais de uso individual: lápis/ lapiseira, borracha, apontador, lápis de cor, hidrocor, marcador de texto, cola 

bastão. 
 

 

 

 

 
 

UNIFORMES  

Ibrass Jeans: R. Teotônio Ferreira de Araújo, 38 – Centro – Campos – RJ Campos Shopping subsolo 

36/37. – Tel.: 2733.1088 – Campos – RJ  

- Uniformes de Educação Física do 6º ao 9º ano/Ensino Fundamental e Médio. 

- Uniforme masculino: calça ou bermuda jeans e blusa modelos oficiais da escola.  

- Uniforme feminino: calça jeans e blusa modelos oficiais da escola.  

- Tênis preto ou branco.  
 

INÍCIO DAS AULAS: 05/02/18 – 7h10min. 

É vetado o uso de livros respondidos e/ou fotocopiados 

(Artigo 184 do Código Penal e lei 9610 de 19 de fevereiro de 1998). 

 


