8º ANO
Ensino Fundamental II - 2018
LIVROS DIDÁTICOS
Poderão ser adquiridos no Colégio, através da Shara Livros, ou livrarias.
 LÍNGUA PORTUGUESA

NOGUEIRA, Everaldo; MARCHETTI, Greta; SCOPACASA, Maria Virgínia. Geração
Alpha: Português 8. São Paulo: Edições SM, 2017. (Geração Alpha).
OBS.: Não comprar o caderno de atividades.
 MATEMÁTICA
DANTE, Luiz Roberto. Matemática, 8º ano. São Paulo: Editora Ática, 2015. (Projeto
Teláris).
 CIÊNCIAS
MICHELAN, Vanessa; ANDRADE, Elisangela. Ciências, 8º ano. São Paulo: Edições
SM, 2017. (Convergências).
 HISTÓRIA
COTRIM, Gilberto; RODRIGUES, Jaime. Historiar, 8º ano. São Paulo: Editora
Saraiva, 2015.
 GEOGRAFIA
ADAS, Melhem; ADAS, Sérgio. Expedições geográficas, 8º ano. São Paulo: Editora
Moderna, 2017.
 ESPANHOL
AMENDOLA, Roberta (Ed.). Ventana al español: volume 3. 2.ed. São Paulo, Editora
Santillana Español.
 INGLÊS (Nível I e II)
STYRING, James; TIMS, Nicholas. Metro 2: student book & workbook. Oxford: Oxford
University Press, 2018.

LIVROS PARADIDÁTICOS
LIVROS PARA LEITURA EXTRACLASSE: Interdisciplinar
1ª Etapa
1. CARRASCO, Walcyr. A volta ao mundo em 80 dias. São Paulo: Editora Moderna.
(Série Clássicos Universais).
2. BUSIN, Valéria Melki. Quer tc comigo? São Paulo: Editora Scipione. (Série
Diálogo).
2ª Etapa
1. FILIPOVIC, Zlata. O diário de Zlata. São Paulo: Editora Companhia das Letras.
2. SCHWARCZ, Lilia Moritz; SPACCA. D. João Carioca: a corte portuguesa chega ao
Brasil (1808-1821). São Paulo: Editora Companhia das Letras/ Quadrinhos da Cia.
3ª Etapa
1. SCHWARCZ, Lilia Moritz; SPACCA. As barbas do imperador: D. Pedro II, a
história de um monarca em quadrinhos. São Paulo: Editora Companhia das Letras/
Quadrinhos da Cia.
2. NICOLELIS, Giselda Laporta. Amor não tem cor. São Paulo: Editora FTD.
INGLÊS (Antes de comprar seus livros paradidáticos, verifique na secretaria seu
NÍVEL).
Nível I
 FESTIVALS around the world. Oxford: Oxford University Press. (Oxford Read and
Discover).
 ESCOTT, John. England. Oxford: Oxford University Press. (Bookworms Stage 1).
Nível II
 MARTIN, Jacqueline. Homes around the world. Oxford: Oxford University Press.
(Oxford Read and Discover).
 GILBERT, Harry. The year of sharing. 3.ed. Oxford: Oxford University Press.
(Bookworms).

MATERIAL DIDÁTICO
 DICIONÁRIO LÍNGUA PORTUGUESA: Atualizados – A escolher
Sugestões: Houaiss, Luft, Michaellis, FTD, Lexikon, Edições SM
 DICIONÁRIO LÍNGUA INGLESA: Oxford Escolar ou similar
 MINIDICIONÁRIO: Larousse Espanhol - Português ou similar

MATERIAL INDIVIDUAL
* 01 pasta catálogo para organização das produções textuais.
* Para anotações e apontamentos em aula o(a) aluno(a) deve ter 1 caderno
(pode ser 1 para várias matérias) ou adotar o sistema de fichário.
PARA ARTE:
* Tinta guache pequena nas cores: amarelo, azul, vermelho, preto e branco.
* 01 pasta catálogo com 50 folhas (somente para os alunos novos)

* 01 caixa de lápis de cor com 36 cores
* 01 estojo de hidrocor com 12 cores
* 01 régua de 15 cm
* 01 tesoura sem ponta
* 01 tubo de cola branca
* 01 borracha verde macia
* 01 compasso
* 01 lápis H (duro)
* 01 lápis 2B (médio)
* 01 lápis 6B (macio)
* 01 pasta poliondas 35mm (pode usar a pasta adquirida em 2017)
* 01 pacote de folha colorida de papel Filipinho ou similar
* 01 bloco A4 20 folhas credeart ou marca similar (folhas brancas)

Dicas:

 Evite trazer potes grandes, compre os pequenos e ao término das tintas
reponha os potes.
 Coloque o nome nos objetos individualmente.
 Doar para a sala de arte: lápis de cor usado, lápis de cera e pano de
prato velho.
 Arrume na pasta o material de artes e coloque uma etiqueta de
identificação.

UNIFORME
O uso do uniforme padroniza, pois evita distinções, modismos ou
exibicionismos no ambiente escolar, além de identificar o aluno com a Instituição
Escolar e representar economia para a família.
Uniforme padrão do CICM – De uso obrigatório e diário:
MENINAS
- Blusa de malha branca com gola polo, decote V, com friso azul marinho, manga
curta com a logo do colégio;
- Camiseta regata oficial do colégio;
- Calça legging azul marinho com a logo do colégio (uso diário ou Educação Física);
- Calça jeans azul marinho;
- Bermuda em helanca, com galão personalizado e logo do colégio (uso Educação
Física).
MENINOS
- Blusa de malha branca com gola polo, decote V, com friso azul marinho, de manga
curta com a logo do colégio;
- Camiseta regata oficial do colégio;
- Calça comprida em microfibra azul marinho com galão personalizado;
- Calça jeans azul marinho;
- Bermuda em microfibra azul marinho, com galão personalizado e bolsos laterais
(para uso diário ou na Educação Física).
PARA MENINOS E MENINAS
- Casaco em moleton azul marinho, com capuz, bolso “canguru” e a logo bordada do
colégio;
Tênis branco ou preto ou com cores discretas;
- Meias brancas;
- Jaleco branco de mangas compridas com a logo do colégio, de uso obrigatório
nas aulas práticas nos laboratórios.
Não fazem parte do uniforme: camisas de clubes, bonés, gorros, chapéus, chinelos
de dedo, sandálias, chuteiras de cor extravagantes e outros adornos, porque não
compõem o uniforme do Colégio.
 O uniforme é obrigatório para toda e qualquer atividade que o aluno venha a
desenvolver na escola. O controle será feito no portão.
 Não é permitido o uso de calças jeans nas aulas de Educação Física.
 Não é permitido o uso da camisa dos Jogos Estudantis para as outras aulas do
dia.
 Não é permitida a descaracterização do uniforme: cortes, alterações do modelo,
aplicações, etc.

INFORMAÇÕES
 Durante a elaboração de Projetos Pedagógicos outros materiais
poderão ser solicitados.
 A agenda do aluno será fornecida pelo Colégio no início das aulas.
 O uniforme é obrigatório a partir do primeiro dia de aula.
 Dia: 02/02/2018: I Reunião de Pais - Orientações Gerais (Somente
para os Alunos Novos)
Horário: 14h - Local: Sala Colaborativa 2
 Dia: 05/02/2018: Início do Ano Letivo
Horário: 7h às 11h40min

