Lista de Material 2020 - 8º EF
●

Geografia– 01caderno de 48 folhas, 01Geoatlas (Maria Elena Simielli).

●

História – 01 caderno pequeno 48 folhas.

●

Ciências – 01 caderno pequeno 48 folhas.

●

Alemão – 01 caderno grande 98 folhas.

Nível 1(Regular): Beste freunde A1.2
Kursbuch, ISBN: 978-3-19-501051-1
Arbeitsbuch, ISBN: 978-3-19-561051-3
Nível 2 (Sprachdiplom): Beste Freunde A2.1
Kursbuch ISBN: 978-3-19-301052-0
Arbeitsbuch,ISBN:978-3-19-361052-2
*Adquirido em 2019, no 7º ano
●

Inglês – 01 dicionário (sugere-se: Dicionário Oxford).
01caderno pequeno de 48 folhas
01 livro de Inglês “Got It 2” ISBN:978-0-19-446372-0.

●

Ensino Religioso - 01 caderno pequeno 48 folhas.

●

Matemática – 01 caderno grande 100 folhas, 01 caderno pequeno para glossário, 01 bloco de papel quadriculado, 01
par de esquadros (30º e 45º) e, 01 compasso e um transferidor.

●

Língua Portuguesa – 01 caderno grande 100 folhas. Um dicionário (com nova ortografia).

●

Livros de Literatura:

●

Artes – 02 blocos Canson A4 sem margem, 01 bloco Canson A3 sem margem, 01 caixa de lápis de cor, 01 lápis 6B, 01
borracha Mercur macia, 01 pasta brasil, 01 tubo de cola, 01 tesoura, 01 caixa de giz de cera, 01 caixa hidrocor, tintas
acrílicas 4 cores, 01 caixa de cola colorida com 6 cores, 1 caixa de tinta guache,1 pincel nº0, 1 pincel nº 6, 01 pincel nº
8, 02 cartolinas brancas e 01 caderno pequeno.
Obs.: Durante o ano, dependendo da atividade, será solicitada a compra de outros materiais para confecção das
atividades.

“Os miseráveis” de Victor Hugo, adaptação Walcyr Carrasco, editora Moderna
“Comédias para se ler na escola” de Luiz Fernando Verissimo.
Sugestão de compra: gramática escolar de Língua Portuguesa (Evanildo Bechara)

Informações importantes:
Todos os cadernos podem ser reaproveitados, bem como os dicionários e o Geoatlas.
No ano letivo de 2020 continuaremos a utilizar o material Anglo. As apostilas serão entregues a cada dois meses e o
pagamento será através de boleto bancário, sendo dividido em 8 parcelas, de fevereiro a setembro com vencimento
para o dia 10 de cada mês.
3. Bloco de provas que será utilizado para trabalhos deverá ser adquirido na secretaria do Colégio no início do ano letivo.
4. Agenda - Será enviada através do aluno, no início do ano letivo, sendo que a cobrança será feita através do boleto da
mensalidade do mês de março/2020.
5. A agenda escolar do Colégio e o bloco de provas deverão ser trazidos para a escola diariamente.
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