8º Ano
Devido à pandemia de COVID-19, neste ano, o Colégio não recolherá os materiais em sala de aula.
Esses deverão ser entregues em duas etapas, nas datas estipuladas abaixo, lembrando que todos os
materiais entregues deverão conter o nome do(a) aluno(a), para facilitar a identificação.
Início do ano letivo – 27/01/2021, quarta-feira
Reunião on-line de apresentação, para pais de alunos novos
Data – 26/01/2021, terça-feira
Horário – 18h30 às 19h20
Plataforma Zoom – O ID e senha para acesso serão enviados posteriormente.
Material Escolar Individual (ficará com o aluno)
01 estojo completo
01 compasso; 01 transferidor;
01 régua de 30 cm (uso para a Matemática);
01 pen drive;

01 jaleco branco para aulas de laboratório;
01 par de esquadros 45° e 60°;
01 calculadora simples;
01 pacote fechado de papel (500 folhas) – A4

01 caderno universitário capa dura 96fls para Língua Portuguesa;
01 caderno universitário capa dura de 96fls (quadriculado) para Matemática;
01 caderno universitário capa dura de 96fls para História;
01 caderno universitário capa dura de 96fls para Ciências;
01 caderno universitário capa dura de 96fls para Geografia;
01 caderno universitário capa dura de 96fls para Inglês / Espanhol;
Observações:
 Não será permitido o uso de fichário.
 Não é necessário a entrega dos materiais didáticos, pois o aluno deverá trazê-los conforme o
quadro de horários que será disponibilizado no início do ano letivo.
Material de Arte Coletivo (ficará no ateliê, entregar dia 28/01)
01 tinta acrílica 250 ml - azul;
02 tintas guache 250 ml – rosa e bege;
10 envelopes brancos 24x34, sem identificação;
05 Sacos plásticos grossos com 4 furos;
01 tubo de cola 90g;
01 rolo de fita crepe larga (48mm/50m);
01 pacote papel A4 colorido (sulfite colorido sortido);
01 folha de cartonado preta;
01 folha de papel paraná

Observação: Todos os materiais entregues deverão conter o nome do(a) aluno(a), para facilitar a
identificação.

8º Ano
Material de Arte Individual (ficará no ateliê, entregar dia 27/01)
01 Bloco Canson A4 com 20 folhas;
01 Bloco de pintura A4 de 200 g/m²;
02 Pincéis chato nº. 0 refs. 815, 512, 441 ou 715;
01 Caneta piloto preta;
01 lápis 4B para desenho;
01 Estojo de lápis de cor;
01 Estojo de canetas hidrocor;
01 Estojo de giz de cera;
01 Estojo de giz pastel;
01 Tesoura sem ponta corte laser com nome gravado;
01 Pasta catálogo com 50 plásticos;
01 Pasta Polionda Tamanho A4, 55 mm, vermelho;
01 Régua de 30 cm;
Observação: Sugerimos o reaproveitamento de materiais do ano anterior.
LEITURA COMPLEMENTAR INTERDISCIPLINAR – PARADIDÁTICOS
Os livros paradidáticos de Inglês e Espanhol são encontrados na DISAL, fone: 36106536.

INGLÊS
Livro: Sherlock Holmes : the sign of four
Autor: Arthur Conan Doyle
Editora: Oxford University.

ESPANHOL
Livro: El enigma de la carta
Autor: Alonso Santamarina
Editora: Edelsa

8º Ano
LÍNGUA PORTUGUESA

1º bimestre: Duas vidas, dois destinos
Autor: Katherine Paterson
Editora Moderna

2º bimestre: Abre as asas sobre nós - Inconfidência Mineira
Autor: Milton M. Azevedo
Editora: Moderna

Leitura de férias: O diabo na garrafa
Autor: Robert Louis Stevenson (tradução de Luciano Vieira Machado)
Editora Salamandra

3º bimestre: O mestre e o herói
Autor: Domingos Pellegrini
Editora Moderna

4º bimestre: Irmão Negro
Autor: Walcyr Carrasco
Editora Moderna

8º Ano
LIVROS DIDÁTICOS
Visando auxiliar os pais na aquisição dos livros didáticos com um valor mais atrativo, no período de 13 a
22/01/2021, os mesmos estarão disponíveis para venda, na secretaria do colégio.
Obs.: Importante ressaltar que livros usados não possuem a chave de acesso aos materiais digitais

Português: Linguagens 8º ano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães –
9ª edição (com o selo plural) – Editora Atual.

Matemática: Projeto Teláris - 8º ano – 3ª edição – (com o selo plural) - Editora Ática.
Obs.: Acompanha o caderno de exercícios.

Ciências: Projeto Teláris - 8º ano – 3ª edição – (com o selo plural) - Editora Ática.

Geografia: Projeto Teláris - 8º ano – 3ª edição – (com o selo plural) - Editora Ática.

História: Projeto Teláris - 8º ano – 3ª edição – (com o selo plural) - Editora Ática.

8º Ano

Inglês: Metro 2 Student Book e Workbook - Editora: Oxford.
Obs.: Por ser livro consumível não recomendamos a reutilização.

¿Español? ¡Por supuesto! – 3 A2+ – Editora: Edelsa (sem o adicional de exercícios)
Obs.: Por ser livro consumível não recomendamos a reutilização

DICIONÁRIOS
Português: Minidicionário da Língua Portuguesa Evanildo Bechara - Editora Nova Fronteira.
Inglês: Editora Oxford .
Espanhol: Santillana para estudiantes.

Sejam muito bem-vindos e que 2021 seja um ano repleto de conquistas!

