COLÉGIO METODISTA IZABELA HENDRIX

8 ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II
LISTA DE MATERIAL 2018
o

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) As aulas em 2018 para o EFII terão início no dia 05 de Fevereiro.
b) Os livros poderão ser adquiridos pelo site do Livro Fácil (http://www.livrofacil.net/), selecione o Colégio Metodista Izabela Hendrix e digite
a senha de acesso ihx18 para receber os descontos exclusivos para alunos do Colégio.
c) Os MATERIAIS TELÁRIS: se adquirido pela LIVRO FÁCIL, garante o acesso ao livro digital sem custo adicional.
d) A família que comprar, no 1º e/ou no 2º lote conforme abaixo, receberá o pedido na escola separado por aluno.
Lote
Último dia para comprar
Data prevista de entrega no Colégio
1º lote
17 de janeiro 2018
21 de janeiro 2018
2º lote
25 de janeiro 2018
05 de fevereiro 2018

MATEMÁTICA
Matemática - Projeto Teláris
Autor: Luiz Roberto Dante
Editora Ática – 2a edição
ISBN 9788508172696
CIÊNCIAS
Ciências: Nosso Corpo - Projeto Teláris
Autor: Fernando Gewandsznajder
Editora Ática – 2a edição
ISBN 9788508172221
HISTÓRIA
História: Idade Contemporânea - Projeto Teláris
Autores: Gislane Campos Azevedo, Reinaldo Seriacopi
Editora Ática – 2a edição
ISBN 9788508172610
ARTE
MATERIAL INDIVIDUAL:
- 1 pacote de folha 60 Kg - 20 folhas
- 1 pacote de folha A4 - 100 folhas (cor branca)
- 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
- 1 lápis 2B
- 1 borracha macia
- 1 rolo de fita crepe
- 1 caixa de giz pastel oleoso (12 cores)
- 1 caderno de desenho (caderno de artes com 96 folhas)
- 1 caixa pequena de massinha para modelar
Obs: O material deverá ser identificado com nome, ano e
turma e entregue para o professor de Artes na primeira
semana de aula.

ESPANHOL
Proyecto Conectados – Libro del alumno con CD de Audio y
Libro Digital 3
Autora: Soraia Osman, Neide Elias e Priscila Reis
Editora: MacMillan
GEOGRAFIA
Geografia: Regionalização do mundo e países do sul
Projeto Teláris
Autores: Vânia Vlach e José William Vesentini
Editora Ática – 2ª edição
ISBN 9788508172535
PORTUGUÊS
Português - Projeto Teláris
Autoras: Ana T. Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi
Editora Ática – 2ª edição
ISBN 9788508172382
INGLÊS
Obs: No inicio do ano os professores aplicarão uma
avaliação nos alunos para verificarem o nível que eles se
encontram. Sendo assim, o livro deverá ser adquirido após
essa avaliação, ou seja, em fevereiro seguindo a orientação
e indicação do/a professor/a.

MATERIAL DE APOIO:O material de apoio pode ser o que o aluno já possui, porém, caso haja necessidade da compra, sugerimos:
Dicionário de Português: Sugestão: Minidicionário HOUAISS da Língua Portuguesa. Objetiva Ed. Moderna - ISBN 9788573029079
Dicionário de Inglês/Português: sugestão Longman Dicionário Escolar.
Minidicionário Espanhol/Português-Português/Espanhol – Eugênia Flavian/Gretel Fernández - Editora Ática ISBN: 9788508121052
- 1 Jaleco branco identificado com o nome – Uso OBRIGATÓRIO nas aulas práticas. NÃO será permitido empréstimo de Jaleco,
cada aluno/a deverá ter o seu.
- 1 estojo contendo material comum às disciplinas: lápis preto, borracha, apontador, caneta azul, preta e vermelha, lápis de cor,
tesoura, régua e cola branca.


No decorrer do ano letivo poderá haver eventuais despesas com material pedagógico (inclusive livros);Todo material deve ser
devidamente identificado;Recomendamos o uso de 01 caderno para cada disciplina. OBS: NÃO UTILIZAR FICHÁRIO.

