
 
 

 

8ª série – Connect 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2020 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
*Verifique o nível do aluno. Alunos novos devem fazer teste de nivelamento. Em caso de 

dúvidas, entre em contato com a coordenação do Centro de Idiomas (3032 8891). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CENTRO DE IDIOMAS Língua 
Alemã 

Língua 
Inglesa 

Continuação de 2019: 
Beste Freunde A2.2, Editora Hueber  
Livro-texto: ISBN 978-3-19-501052-8 
Livro de exercícios: ISBN 978-3-19-561052-0 

1 - 

A partir de setembro: 
Die Deutschprofis B1.1 
Kurs- und Übungsbuch 
Editora Klett. ISBN: 978-3-12-676486-5 

1 - 

So geht’s zum DSD I (livro para aula projeto de ale-
mão). Livro único: 
Editora Klett.  ISBN 978-3-12-675975-5 

1 - 

Currículo A (continuação do livro Engage 2): 
Engage 3. Editora Oxford. Student e Workbook. Speci-
al Edition.  ISBN: 978-0194538893 

-  

1* 

Currículo B (continuação do livro Scope 2): 
Link It 4. Editora Oxford. Student e Workbook.  
ISBN: 978-0-19-482460-6 

- 

Pasta com elástico 1 - 

1. CADERNOS E OUTROS MATERIAIS 8ª 

 
 
Geral 
 
Materiais em 
bom estado 
poderão ser 
reutilizados. 

Apontador com depósito 1 

Borracha 1 

Caixa de lápis de cor (opcional) 1 

Caneta de cor preta (esferográfica de ponta fina) 2 

Caneta marca-texto (opcional) 1 

Tubo de cola 1 

Lápis 2 

Tesoura sem ponta (opcional) 1 

 
Matemática 

Papel milimetrado 210mm x 297mm A4 gramatura 63g (folhas) 10 

Compasso com trava (identificado) 1 

Esquadros de 45° e de 60° (identificados) 2 

Régua de 15 cm (identificada) 1 

Transferidor (identificado) 1 

Biologia e Física Jaleco para as aulas de laboratório, manga longa, com identifica-
ção do(a) aluno(a). (Poderá ser utilizado do ano anterior) 

1 

Artes 

(entregar na 1ª 

Atadura gessada, pequena (identificada) 1 

Aula da disciplina Massa corrida ou massa acrílica para modelagem 240
ml 

 Tinta acrílica em pasta 20ml 2 

 Rolo de fio de malha (identificado) 1 



 

Observações: 
 

 Para esta turma tecnológica, faz-se necessário a aquisição de um equipa-
mento cuja especificação mínima deve ser: iPad Apple 6ª geração 32GB e a 
Apple Pen (ou similar) para realizar as anotações. 

 Sugerimos a aquisição do equipamento, junto ao site ou loja da iPlace, em-
presa credenciada com a Apple.   

 O equipamento deverá ser entregue na escola, devidamente identificado pa-
ra cadastramento, na secretaria da coordenação entre os dias, 27 a 29/01 
das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. 

 Para as disciplinas de Biologia, de Física, de História, de Geografia, de Ma-
temática e de Língua Portuguesa, utilizamos o material didático do Sistema 
Anglo. Os arquivos digitais serão disponibilizados através de aplicativo no 
início do ano letivo. 

 Esta turma trata-se de uma metodologia de ensino híbrido, portanto, as de-
mais disciplinas, como idiomas, utilizamos o material físico. 

 Durante o ano letivo, serão solicitados materiais para cada aula de Labora-
tório, conforme a necessidade. 
 

 

UNIFORME 

 
O uniforme tem o propósito de preservar a identidade da Instituição e o de contribuir 
para a segurança do(a) aluno(a). Na Educação Básica, o uso do uniforme é obriga-
tório e pré-requisito para o acesso a todas as atividades na Escola. 
 

 

 
Um atestado médico deverá ser providenciado até o primeiro dia de aula e 
entregue ao(à) professor(a) de Educação Física se a autorização para a prática 
esportiva, entregue com os documentos da matrícula, tiver a opção B assinalada. 

 
 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

  
O calendário escolar está disponível no site da Escola.  

 
 

HORÁRIO 
 

Turno matutino: das 7h15 às 12h30 
Turno vespertino: das 13h20 às 18h35 
 
Atenção: o primeiro sinal será acionado com cinco minutos de antecedência para 
que os alunos se dirijam às respectivas salas de aula, e o segundo sinal indicará o 
início das aulas. 
 
 

Início das atividades escolares: 05/02/2020 (quarta-feira) 

 
  

PAIS E ALUNOS NOVOS 
 

Agendar entrevista, a partir de 20/01/20, na secretaria da Coordenação do Ensino 
Fundamental – Unidade III.  
Telefones: 3032-8850/3032-8851.  
Datas para entrevista: 

 

06, 07 e 10/02/2020 Conforme disponibilidade de horários 

 
 

Data do primeiro encontro (reunião com os pais e apresentação do espaço físico 
aos alunos):  
 
No dia 04/02/2020, às 16h, no Auditório da Unidade Saguaçu II.  

 

3. LIVROS   8ª 

POE, Edgar Alann. Histórias extraordinárias. Editora Melhoramentos. (pode 
ser adquirido a opção digital, em e-book ou física) 

1 

SCLIAR, Moacir, O imaginário cotidiano. Editora Global. (pode ser adquirido 
a opção digital, em e-book ou física) 

1 

VERNE, Júlio. A volta ao mundo em 80 dias. Tradução e interpretação de 
Walcyr Carrasco. Série Clássicos universais. Editora Moderna (pode ser adqui-
rido a opção digital, em e-book ou física) 

1 

BANDEIRA, Pedro. A droga da obediência. Editora Moderna (pode ser adqui-
rido a opção digital, em e-book ou física) 

1 

CONY, Carlos Heitor e LEE, Anna. O Mistério das aranhas verdes. Vol 1.  

Editora Nova Fronteira. (pode ser adquirido a opção digital, em e-book ou físi-
ca) 

1 

NESS, Patrick. O chamado do monstro. Editora Ática. (pode ser adquirido a 
opção digital, em e-book ou física), em e-book ou física) 

1 
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