
R$ 20,00 

 

 
MATERIAL  ESCOLAR 2020 

ENSINO FUNDAMENTAL - 8º ANO 
NOME DO(A) ALUNO(A):   

 

ITEM I - Os materiais relacionados neste item podem ser adquiridos através do site do Educator Invictus (www.educator.com.br 
– na LOJA POSITIVO), através do boleto   bancário ou cartão de crédito em até 10 vezes sem juros, a partir de 10/12. ATÉ A DATA 
DE     17 DEZEMBRO, O FRETE É GRÁTIS. Após esta data você poderá optar pelo tipo de frete que lhe for conveniente. 

 

LIVROS DIDÁTICOS VALOR 

Positivo - 8º ano -1º, 2º, 3º , 4º bimestres e caderno de atividades. R$ 1108,00 

 
ITEM II- O material relacionado neste  item  pode  ser   adquirido   através do  site  do Educator Invictus (www.educator.com.br –   
na LOJA LESSON), através do boleto bancário ou cartão de crédito até 12 vezes sem juros, a partir de 10/12. 

 

LIVROS DIDÁTICOS VALOR 

LESSON – 8o. Ano - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: ROBÓTICA, ENSINO HÍBRIDO E CULTURA MAKER R$ 828,00 

 
ITEM III - O material relacionado neste  item  pode  ser   adquirido   através do site do Educator Invictus (www.educator.com.br –   
na LOJA EDUCATOR/INVICTUS), através do cartão de crédito em 10 vezes sem juros, no período de 10/12 A 10/01. 

 

LIVROS DIDÁTICOS VALOR 

Crescer com alegria e fé - 8º ano (Ednilce Duran / Glair Arruda). Editora FTD R$ 150,00 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

E-books a serem baixados sem custo na ocasião da utilização: 

Vinte Mil Léguas Submarinas - Júlio Verne A Megera Domada – William Shakespeare 

O Menino no espelho- Fernando Sabino Antologia de Contos – Lídia Jorge 

SUGESTÃO DE LIVROS PARA CONSULTA 

Gramática – Texto, reflexão e uso. (Volume Único) - Editora Atual 

Dicionário da Língua Portuguesa: Pequeno HOUAISS - Nova Edição - Editora Objetiva / Moderna 

Dicionário Larousse – Inglês/Português. Português/Inglês – Míni – Ed. Larousse 

 
 

ITEM IV - Taxa de material a ser paga no período de 11/12/19 a 10/01/20, através do site do Educator Invictus 
(www.educator.com.br – na LOJA EDUCATOR INVICTUS), através do cartão de crédito até 4 vezes sem juros.  

 

- A fim de assegurar a uniformidade, qualidade e preservação do material para a disciplina  de Arte,  estamos  cobrando 
esta taxa para a aquisição do mesmo, incluindo: papel canson A3, papel criativo. 

ITEM IV 
 

ITEM V - 01 resma de papel A4 (210 x 297 mm), preferencialmente reciclado. 

OBS.: Os alunos que optarem pela compra da resma fora da escola, devem entregá-la nos dias de 16/01/2020e 17/01/2020, na Supervisão 
Pedagógica. 

ITEM V 
 

ITEM VI - Material a ser adquirido fora da escola: 

- Caderno para cada matéria, calculadora, compasso, jogo de esquadros, transferidor, régua de 30 cm, 
material de ARTE (tesoura, lápis, borracha, caixa de lápis de cor, caixa de canetas hidrográficas, cola bastão, 
lápis 4B. 

R$ 20,00 

http://www.educator.com.br/
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Observações: 
6º a 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. O Material do Item I será vendido pela loja Positivo e do item II pela loja LESSON, acessíveis 
pelo site (www. educator.com.br ) 
2. Os Materiais dos itens III a V serão colocados à venda, para sua comodidade, no período de 
10/12/19 a 10/01/20, através da loja EDUCATOR/INVICTUS acessível pelo site www. 
educator.com.br ou na escola. 

 

3. Os materiais dos itens II e III serão entregues aos alunos, na primeira semana de aula e os 
dos Itens IV e V, mediante a necessidade de utilização. 
 

4. Os alunos que adquirirem a resma de papel A4 fora da escola deverão entregá-la nos dias 16 
e 17/01/2020, no horário de 08h às 12h e das 14h às 17h, na Supervisão Pedagógica. 
 

5. As aulas terão início no dia 21/01/2020. 
 

6. O boleto para pagamento das mensalidades/2020 será enviado através do aluno, a partir de 
28/01/2020. 
 

7. Lembramos aos Srs. Pais e Alunos a obrigatoriedade do uso do uniforme escolar, à venda na 
Escola. 
 

8. Uniforme diário e Educação Física do Ensino Fundamental II: 
 

a. Blusão e calça ou bermuda tactel; 

b. Tênis, cor à critério do aluno e meias brancas. 

           OBS: Recomendamos a leitura do Regimento Escolar disponível no site a partir de 28/01. 
 

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

 
Márcia Miranda – Supervisora do Ensino Fundamental II (Unidade Calhau) 

E-mail: marcia.miranda@educator.com.br/ Fone: 98115-5863/99148-3326 

Rafaelly Durans – Supervisora do Ensino Fundamental II (Unidade Angelim) 

E-mail: rafaelly.durans@educator.com.br/ 99175-8459 
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