
 
 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2023 - 8º ANO 

 

DISCIPLINA MATERIAL JUSTIFICATIVA 

ARTES ●01 caderno sem pauta grande. Desenho, pintura e colagem. 

MATEMÁTICA  

● 02 Caderno espiral capa dura grande de 96 

folhas. 

 

● Construir gráficos; 

● anotar e resolver exercícios; 

● mosaicos e construções 

geométricas. 

GEOMETRIA  
● 01 Caderno quadriculado (0,1 cm x 0,1 

cm) grande 96 folhas. 

● Anotar e resolver exercícios; 

● Registros diários, atividades em 

casa, colar folhas xerocadas. 

HISTÓRIA  
● 01 Caderno espiral grande, capa dura (96 

folhas.). 

● Tarefas, trabalhos e anotações 

gerais; 

CIÊNCIAS  
●01 Caderno espiral, grande (96 folhas). 

 

● Anotações diárias, tarefas e 

atividades em sala. 

FILOSOFIA 
● 01 Caderno grande (50 folhas); 

(Pode ser o mesmo de 2022) 

● Anotações, atividades de sala aula e 

de casa, colar folhas xerocadas. 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

● 01 Caderno (capa dura - 100 fls.);  

● Atividades e Coletânea; 

● Avaliações. 

LITERATURA e 

REDAÇÃO 

 

● 01 Caderno grande 96 fls.; 

. ● Produções de texto 

• Trabalhos e Avaliações 

• Atividades de Literatura 

LÍNGUA INGLESA  

● 01 Caderno capa dura, espiral (48 folhas) 

 Pode ser o do ano anterior. 

 

● Resolução de tarefas e exercícios, 

xerox. 

● pesquisa 

GEOGRAFIA  
● 01 Caderno espiral, capa dura (96 folhas); 

 

● Atividades em sala e tarefas; 

● Colagem de mapas, avaliações e 

atividades extras; 

● Atividades extras; 

● Trabalhos em sala de aula. 

ESTOJO  

02 lápis; 02 borrachas; 02 canetas azuis; 01 caneta vermelha; 01 caneta preta; 01 

apontador; 01 cola bastão grande; 01 tesoura de ponta arredondada; 01 régua (30 

cm); 01 compasso; 01 grampeador pequeno; 01 transferidor; jogo de esquadro; 01 

pendrive;  01 lápis 6B; 01 esfuminho; 01 fone de ouvido; 01 mouse. 

                                     (TUDO PERSONALIZADO).  

OBS. NÃO UTILIZAMOS FICHÁRIO. 

 

 

 

 

 
 

                                

 

 

 



 
 

MATERIAL DIDÁTICO -  2023 
 

PLATAFORMA GEEKIE ONE  - 4º ao 9º ano 
 

Cada família deverá adquirir o material didático Geekie One no canal direto de compras da 

Geekie, em uma área exclusiva para as famílias. Seguem orientações abaixo. 

 

1. Valor do material: R$1.300,00 (Hum mil e trezentos reais) 

 

2. Tutorial para Famílias  

 
Segue aqui o link para acesso ao informativo sobre as condições de pagamento e o passo a 

passo de como fazer a compra pela plataforma: 

https://drive.google.com/file/d/1sipylnCgMYukRUPjbKgiuflaWIlAJ4ro/view?usp=drivesdk 

 

Caso prefira, poderá ir direto à loja da Geekie, pelo endereço: loja.geekie.com.br; “ACESSAR 

COMO FAMÍLIA”   inserir o código 2NQD83Z4  e  para efetuar a compra. 

 

3- Chromebooks 

 

O aluno receberá o Chromebook apenas após a aquisição da Plataforma Geekie One  no início 

das aulas (em 2023), sob o regime de Comodato. 

Em caso de dúvidas, entre em contato através do Whatsapp (11) 93234-5160 ou telefone (11) 

2532-4816.  

 

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.  

 

Atenciosamente, 

    

Equipe Administrativa e Pedagógica 

 

 

 

https://geekie-com-dot-yamm-track.appspot.com/293BwRSxDVHLUJUjhs8q5kMqDf2Wmf6N_apJKXsPpz48n-ybTgwGtdkMtGcDh1oDM4DHmSXx8L4JL4KuoOU88ooHIilRUZIXcFzs-tpRaenk2pYcjaWPuweqzHsvAFXCxR8yr8AFtaoNOPo2P4YtfgOFreOTiB1s2JSRZhXJNVb0q61VjR7o5VFQFxz7BQBOLnLOUAxnb5Tun08Y9VglOuRF8x-iqigCxZaYOySF11fw3NkFPCS-L0Pl8KA

