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Literatura Juvenil

Língua Inglesa

Venha ver o pôr-do-sol e outros contos
(1º bimestre)
Lygia Fagundes Telles
Editora Ática
ISBN: 9788508108015

Impact - AME - 3 - Student Book with Online
Workbook
Diane Pinkley, JoAnn (Jodi) Crandall and Joan Kang Shin
National Geographic Learning
ISBN: 9781337610940
Copyright 2017

Revolução dos bichos
(2º bimestre)
George Orwell
Companhia das Letras
ISBN: 9788535909555

Impact - AME - 3 - Workbook
Diane Pinkley and Joan Kang Shin
National Geographic Learning
ISBN: 9781305872660
Copyright 2017

Maus
(3º Bimestre)
Art Spiegelman
Editora Companhia das Letras
ISBN: 9788535906288

Obs.: Livros de literatura juvenil poderão ser
solicitados durante o ano letivo pelo professor

Orientações para a compra da licença
Geekie One para 2022.

Mentirosos
(4º bimestre)
E. Lockhart
Editora Seguinte
ISBN: 9788565765480

Cada família deve adquirir o material didático
Geekie One no canal direto de compras da Geekie,
em uma área exclusiva para as famílias.
Após a compra a família receberá os códigos de
ativação para acesso ao Geekie One.

Obs.: Livros de literatura juvenil poderão ser
solicitados durante o ano letivo pelo professor

Segue uma cartilha que contém todas as
orientações gerais sobre a compra da licença
do Geekie One:
https://drive.google.com/file/
d/1ha00sIkFWK6SURni7S8aYiPwZPNlK_M0/
view?usp=sharing

Espanhol
Ventana Al Español 2 - 2ª edición
Editora Santillana (moderna)
ISBN: 9788516103750
Obs.: Livros de literatura juvenil poderão ser
solicitados durante o ano letivo pelo professor |
mesmo livro utilizado no 8º ano (2021)

No próximo link, você terá acesso ao
informativo para as famílias para a aquisição
da licença: https://drive.google.com/file/
d/1Kupv8OWhVYZhl_UQxapDB9WPlNX76Uej/
view?usp=sharing

Observação:
Verifique na última página as orientações para compra do Chromebook.
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Papelaria
Material de uso comum
- 1 pasta arquivo com divisórias
(uma por disciplina)
- 1 estojo completo para todas as
disciplinas
- 1 lápis grafite nº 02 ou lapiseira
- 1 borracha
- 1 apontador com depósito
- 1 cola bastão 20g (sugestão de
marca: Pritt)
- 1 estojo de canetas hidrográficas
de ponta média com 12 cores
- 1 caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores)
- 1 tesoura sem ponta
- 1 régua de 20 cm e 1 de 30cm
- 2 canetas esferográficas (azul ou preta)

Matemática I
- 1 lápis grafite 6B
- 1 caderno universitário de 96
- 1 estojo de canetas de
folhas (para uso em classe
retroprojetor com 6 cores
exclusivo de MAT1) ou divisória de - 1 pincel ref. 181, nº 2 (sugestão
fichário
de marca: Tigre)
Matemática II
Língua Inglesa
- 1 caderno universitário de 96 folhas - 1 caderno universitário de
folhas (pode ser o mesmo
Ensino Religioso
no ano anterior)
- 1 caderno universitário de 50 folhas
Espanhol
Geografia
- 1 caderno universitário de
- 1 caderno universitário de 96
folhas (pode ser o mesmo
folhas ou fichário
no ano anterior)

50
usado

50
usado

Ciências
Importante:
Língua Portuguesa
- 1 caderno universitário de 96 folhas - A entrega do material de Arte
- 1 caderno universitário de 96 folhas - Avental branco de mangas longas
será agendada pelo professor.
- 1 pasta catálogo tamanho ofício
100% algodão
- Os materiais específicos para o
com 50 plásticos para produção de
Sábado Cultural serão solicitados
texto (sugestão de marca: Yes)
Arte
posteriormente pelo professor.
- 1 pasta catálogo tamanho
História
ofício com 20 plásticos. Pode
Obs.: Para o estudo de Vídeo, Arte
- 1 caderno universitário de 96 folhas ser a utilizada no ano anterior
e Fotografia será solicitada máquina
(sugestão de marca: Yes)
fotográfica ou filmadora
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LIVROS SÓ POR ENCOMENDA

PAG. DEZEMBRO EM ATÉ 5X
LIVROS DIDÁTICOS ENCAPE GRÁTIS
Whats– 96578-6770 / workbook.com.br

BIBLIOTROCA
Troca de material escolar organizada por mães voluntárias.
Consulte regras e horários dos plantões.
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Orientações para a compra de Chromebook
O que é o Chromebook?
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.
Acesse infográfico com os benefícios do Chromebook:
https://www.geekie.com.br/blog/beneficios-do-chromebook/
A Geekie recomenda a utilização dos Chromebook com as seguintes especificações mínimas:
• 4GB de RAM
• 32GB de armazenamento interno
• 11.6” de tela
• Sistema Operacional: Google Chrome OS
Observação 1: 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.
Observação 2: Clique no link a seguir: https://pioxiicolegio.com.br/pdf/Tutorial_Chromebook_22.pdf e
acesse o tutorial de compra do Chromebook no canal de vendas exclusivo Samsung para comprar com desconto
especial para estudantes Geekie One.
Observação 3: Os Chromebooks podem ser encontrados em outras lojas de varejo. A Geekie não garante o
estoque nem os preços dos equipamentos em nenhum canal de venda.
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