
                                       
Orientações Importantes: 
 

De acordo com os padrões de parceria estabelecidos pelo Sistema Anglo de Ensino e com os termos do contrato de matrícula para o ano letivo de 2022, 

o material didático terá que ser adquirido, exclusivamente, no Livro Fácil. Dentro em breve será criado um link para a aquisição do material no site do 

Livro Fácil e os responsáveis receberão as devidas orientações para executar essa aquisição.  

Não haverá cobrança de frete para o material didático encomendado no Livro Fácil até o dia 31 de dezembro de 2021. 

Quanto aos livros estrangeiros e paradidáticos, estes podem ser adquiridos em qualquer livraria, dentre as quais: 

- Livro Fácil 

- Livraria da Praça - telefone: 2577-9518 – WhatsApp: 96686-9027 

- SBS – telefone/WhatsApp: 5549-3945 

- Livraria Francesa – telefone/WhatsApp: 3231-4555 
 

Em conformidade com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, é proibido reprografar, total ou parcialmente, qualquer material. 
 

O material didático do Sistema Anglo é individual e intransferível. Se não for adquirido no Livro Fácil, impossibilitará o acesso à Plataforma 

Plurall e a outros serviços. 
 

A relação de livros paradidáticos encontra-se em outro documento. 

Os Senhores Pais adquirirão os materiais onde preferirem, com exceção do material didático do Sistema Anglo. 

• A agenda escolar será oferecida pelo Liceu e é de uso obrigatório e os dados pessoais, necessariamente, deverão ser preenchidos. 

• O material de Artes é básico e servirá para todos os anos, devendo o aluno trazer na aula da disciplina. 

• É terminantemente proibido trazer estilete para a Escola.  

• É importante que todos os materiais e pastas venham identificados com nome e ano. 

• Outros materiais poderão ser solicitados quando necessário. 
 

“Unidade de Material Didático” – Sistema Anglo de Ensino – Somos Educação 

Descrição 
Para alunos do Período Regular 

Por

t 

Mat Bio Fís Hist Geo Fr Ing Esp Art 

Dicionário de Língua Portuguesa (Sugestão: Melhoramentos, 

Michaells) 
1          

Geoatlas – Maria Elena Simielli (ou outro)      1     

Livro didático:  À plus 3 – livre de l’élève – Katia Brandel et autres – 

Editora Maison des langues (ISBN 9788416273201) ; Cahier d’ 

exercices – (ISBN 9788416273218) 

      1    

Minidicionário Francês/Português – Português/Francês       1    

Livro didático: Influence Student’s Book & App W/Workbook PACK 

-3 (ISBN 9786685743449) – Catherine Mcbeth e Patricia Reilly – 

Editora Macmillan 

       1   

Minidicionário Inglês-Português / Português-Inglês (Sugestão: 

Oxford) 
       1   

Livro didático: Ventana al español volume 3 cor azul (2ª edición). 

Libro del alumno + libro Ventana al arte + libro digital interactivo 

(ISBN 9788516103774) – Roberta Amendola – Editora Santillana 

        1  

Dicionário de Espanhol (Sugestão: Editora Santillana)         1  

Caderno de 50 folhas   1 1       

Caderno espiral pequeno desenho          1 

Caderno universitário 100 folhas ou fichário 1 1   1 1 1 1 1  

Caneta hidrocor (cor preta)          1 

Cola branca líquida 35 g          1 

Cola bastão          1 

Compasso  1         

Lápis de cor (24 cores)          1 

Lápis HB no. 2B, 4B e 6B          1 

Papel layout A4  - 120g/m (bloco)          1 

Papel Kraft A4 200 g/m2          1 

Par de esquadros transparentes 45º e 45º e outro 30º e 60º  1         

Pasta polionda A4          1 

Pontas de compasso (caixa)  1         

Transferidor simples de 180º  1 1        
 

Material para uso diário, comum para todas as disciplinas 

Apontador 
Borracha 
Caneta esferográfica: azul, preta, verde e vermelha 
Caneta marca texto 
Cola bastão 
Corretivo 
Estojo 
Lápis preto ou lapiseira 
Réguas: 30 cm 
Tesoura sem ponta 

 

Age quod agis 

Rua Mairinque 256 - CEP 04037.020 - SP - Telefone (11) 2344.9000 

Relação do Material Escolar – 2022 

Ensino Fundamental II – 8º ano 
 


