LISTA DE MATERIAL
8ºANO – ENSINO FUNDAMENTAL II – 2018

MATERIAIS PARA USO DIÁRIO
- 03 cadernos de 10 matérias;
- Estojo completo: apontador, borracha, lápis nº2, cola
branca líquida, cola bastão, tesoura sem ponta, canetas
(azul, vermelha e preta), lápis HB, lápis 6B
- 01 pasta com elástico transparente
- 01 caixa de lápis de cor com 24 cores (preferencialmente
Faber Castel)

- 01 caneta hidrográfica preta ponta porosa ou Fine Pen

- 01 estojo de canetinhas hidrocor com 12 cores
- 01 transferidor de meia-volta (180º)
- 01 compasso (sugestão: Maped)
- 01 transferidor de meia-volta (180º)
- 01 régua (transparente) de 30 cm
- 01 dicionário de Língua Portuguesa
- 01 jaleco branco (manga comprida) para aula no Laboratório
- 01 garrafinha squeeze para água

MATERIAIS PARA AS AULAS DE ARTE
- 01 caixa de tinta guache 15ml com 12 cores
- 01 pedaço de pano para limpar pincéis
- 01 pincel chato nº10 (tamanho aproximado)
- 01 caixa de bastão de carvão

- 01 copo plástico reutilizável (para limpar pincéis)
- 01 paleta ou suporte para misturar tinta (prato plástico
descartável ou reutilizável)
- 01 caderno de desenho com espiral

MATERIAIS DIVERSOS (ENTREGAR PARA OS INSPETORES NO 1º DIA DE AULA)
- 20 folhas de sulfite 40 ou canson brancas
- 02 refis de cola quente grosso
- 01 folha de papel color set colorido (qualquer cor)
- 03 folhas de papel color set preto
- 02 folhas de papel pardo
- 01 folha de lixa (qualquer textura)
* Observação: Separar 01 camiseta velha para as aulas de pintura.
* Todo material deve conter o nome completo do (a) aluno (a).

MATERIAL DIDÁTICO
As apostilas Etapa (incluindo a metodologia OPEE) e o material de Robótica devem ser adquiridos no Instituto.

RELAÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS
1º Trimestre
Livro: “Perfeito de todo jeito”
Autor: Domingos Pellegrini
Editora: FTD

2º Trimestre
Livro: “Sequestro no cibermundo”
Autor: Marco Túlio Costa
Editora: FTD

Livro: “Qualquer coisa”
Autor: Fernando Bonassi
Editora: FTD

Livro: “O poeta que fingia”
Autor: Álvaro Cardoso Gomes
Editora: FTD

3º Trimestre
Livro: “Memórias Quase Póstumas de
Machado de Assis”
Autor: Álvaro Cardoso Gomes
Editora: FTD
Livro: “The Teacher´s Secret and Other
Folk Tales” (Second Edition), Level:
Dominoes One”
Autor: Retold by Joyce Hannam
Editora: Oxford University Press

Observação: Os livros paradidáticos não serão vendidos no colégio.
Sugestões de Dicionários e Atlas:
 Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Moderna
 Dicionário Oxford Escolar para Estudantes Brasileiros de Inglês (Português-Inglês/Inglês-Português), Ed. Oxford
 Geoatlas - Impresso – Aluno – Maria Elena Simielli – Editora: Ática
Os uniformes são de uso obrigatório e podem ser adquiridos nos seguintes locais:
AG Uniformes – loja dentro do Colégio
Cuco Confecções (Cleuza) – Rua Uruguai – 948/952 – Frezzarin – Americana – Tel: 3407-5480
Creações Moda & Arte Uniformes – Rua Tamoio, 430 – Vila Sta. Catarina – Americana – Tel: 3461-8193
 Os uniformes deverão ser marcados com o nome do(a) aluno(a) e a série.
 O Instituto Educacional de Americana não se responsabiliza por materiais de altos valores como estojos, bolsas de marca,
celulares, tablets, entre outros. Esses materiais são de responsabilidade exclusiva do (a) aluno (a).
O Colégio possui convênio com as seguintes papelarias:
Suzigan, Colegial, Tamoio, Apollo e Promaq
*Recepção aos alunos novatos: 22/01/2018 – 7h às 9h30 (trazer ou comprar lanche)
*Início das aulas: 23/01/2018 – 7h

