LISTA DE MATERIAIS PARA ALUNOS DO 8º ano
ENSINO FUNDAMENTAL II – 2021
- 1 Chromebook com as seguintes especificações mínimas:
• 4GB de RAM
• 16 Gb de armazenamento interno
• 11.6" de tela
• Suporte a aplicativos Android
(app Google Play Store instalado no dispositivo)
• Sistema Operacional: Google Chrome OS
O Chromebook é um dispositivo concebido pela Google com grande foco no contexto da
educação. Apesar de assemelhar-se muito a um notebook, existem diferenças importantes que
tornam o Chromebook um dispositivo único e muito apropriado para o uso em sala de aula.
Observação: Dispositivos com especificações inferiores às descritas acima podem impactar
diretamente a experiência de uso e estudo por conta de eventuais limitações de hardware e
configurações defasadas.
Acesse infográfico com os benefícios do Chromebook:
https://www.geekie.com.br/blog/beneficios-do-chromebook/
Como adquirir o Chromebook pelo canal parceiro Geekie?
1- Acessar o link:
Canal do parceiro Geekie: http://shop.samsung.com.br/chromebooks
2- Escolher um dos modelos de Chromebook e clicar em comprar,
3- Adicionar o cupom de desconto no campo "cupom de desconto do produto" e clicar em
"adicionar", em seguida, clicar em "fechar pedido",
Voucher de Desconto: geekie2021
(Voucher válido apenas para o Samsung Chromebook 4)
4- Informar o principal e-mail e clicar em "continuar",
5- Preencher os dados cadastrais e clicar em "ir para entrega",
6- Digitar os dados para entrega do produto e clicar em "pagamento",
7- Escolher a forma de pagamento (cartão em até 12x sem juros ou boleto) e clicar em "finalizar
compra".
Os Chromebooks podem ser encontrados em outras lojas online de varejo.
A Geekie não garante o estoque nem os preços dos equipamentos em nenhum canal de venda. A
Geekie não se responsabiliza por qualquer defeito apresentado nos equipamentos. Preço sujeito a
disponibilidade de estoque. Podendo, tais valores sofrer reajustes, sem aviso prévio.
Validade: 12 de outubro 2020 à 01 de março de 2021..

- LICENÇA do Aplicativo Geekie One
(VIDE INFORMAÇÕES NO ANEXO 1)
LINK: http://material2021.geekie.com.br/produto/cristorei-08-061
SENHA DE ACESSO: cristorei160
Em caso de dúvidas, acesse o link: os.geeki.es/soufamilia

- Assinatura anual JORNAL JOCA
ESTE MATERIAL NÃO É OPCIONAL
(VIDE INFORMAÇÕES NO ANEXO 2).

Agenda: aplicativo IsCool App(obrigatório)

MATERIAL DE USO PESSOAL (sugestão):
- caderno universitário (com espiral) com divisões de matérias
- pasta com elástico tamanho A4 ( organização de provas e trabalhos)
- 1 estojo com divisória
- 2 canetas esferográficas azuis
- 1 caneta esferográfica preta
- 1 caneta esferográfica verde
- 2 lápis preto n° 2
- 1 borracha branca macia
- 1 apontador com depósito
- 1 marca-texto
- 1 régua acrílica pequena (15cm)
- 1 cola bastão (20g)
- tesoura sem ponta
- caneta corretiva

MATERIAL PARA REDAÇÃO:
- 1 pasta catálogo com 50 plásticos (reforçados)

MATERIAL DE MATEMÁTICA:
- 2 cadernos quadriculados 96fls capa dura com espiral para Matemática
link do modelo: Caderno quadriculado
- Régua acrílica de 30 cm
- transferidor
- compasso
- esquadro ( qualquer tamanho)

MATERIAL DE ESPANHOL:
DESCRIÇÃO/COLEÇÃO
REPORTEROS BRASIL
LIBRO DEL ALUMNO - LIBRO 3
ISBN: 9788418032639
Editora Difusión

MATERIAL PARA ARTE:
- 1 avental de tecido para aulas de arte (este item poderá ser substituído por uma camiseta preta)
- caderno de desenho tamanho A4 (exclusivamente para a disciplina de Arte)
- 1 lápis 2B
- 1 lápis 4B
- 1 caneta permanente preta ponta fina
- Cola branca grande (110g)
- 1 tinta acrílica amarelo (250 gramas)
- 1 tinta verniz vitral vermelho (27 ml)
- 1 tinta óleo azul ultramar (tubo 20 ml)
- 1 tinta óleo preta (tubo 20 ml)
- 1 pincel redondo tamanho 02
- 1 pincel redondo tamanho 08
- 1 pincel chato tamanho 10
- 1 giz pastel oleoso (12 cores, pelo menos)
- Bloco de canson A4
- 1 paninho para limpeza (pode ser um retalho de pano, toalhinha velha, pano de prato ou pano tipo
Perfex).
- Pasta plástica de elástico para acomodar os materiais
- 1 revista para recorte
- 2 cartolinas brancas
- 100 folhas sulfite A4 branco
- 100 folhas sulfite A4 colorida
- caixa de lápis de cor aquarelável (12 cores, pelo menos)
- estojo de caneta hidrocor (12 cores, pelo menos)
- No segundo semestre será pedido um pacote de argila e biscuit. Porém, é importante que seja
adquirida somente na data pois pode endurecer com o tempo.

MATERIAL PARA LABORATÓRIO:
- 1 avental para aulas de laboratório (USO OBRIGATÓRIO)
- 1 pasta catálogo com 50 plásticos (reforçados)

OBSERVAÇÕES:
1. Os materiais do estojo são de uso pessoal e deverão ser repostos ao longo do ano, de acordo
com a necessidade do aluno;
2. Lembramos que todo material pode ser reutilizado de um ano para outro, não há necessidade
de ser novo.
3. Durante o ano letivo poderemos solicitar algum item, conforme a necessidade das disciplinas;
4. Os livros paradidáticos em algumas disciplinas serão indicados no decorrer do ano letivo;
5. Os aventais devem ser exclusivos de cada aluno, com identificação escrita na altura do peito
(não precisa ser bordado). Por se tratar de um EPI( Equipamento de proteção individual), o
avental deve ser condizente com o aluno. Quando devidamente abotoado, deve servir
confortavelmente no aluno, possibilitando a movimentação dos braços sem limitações.
6. OS MATERIAIS DE INGLÊS E STEAM SERÃO ENTREGUES PELAS EMPRESAS,
DIRETAMENTE AOS PROFESSORES, PARA QUE OS ALUNOS RECEBAM. SEM CUSTO
ADICIONAL PARA AS FAMÍLIAS.
7. O Colégio conta com mais um parceiro a " Livraria Disal " para acesso clique no
link disal.com.br/cristoreisp
Descontos de 10% nos livros de inglês importados, 7% nos paradidáticos nacionais e 5% nos
livros didáticos nacionais.
ATENÇÃO: SÓ TERÃO DESCONTOS SE ACESSAREM O LINK ACIMA
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