
      

 
  

 

Lista de Materiais 2018 – Ensino Fundamental – 8º ano 
O aluno deverá adquirir os livros e materiais didáticos antes do início do ano letivo. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
- 1 caderno universitário exclusivo para português. 
- 1 caderno exclusivo para produção textual.  
- Kit Livros de Português Coleção Callis – Sistema de Ensino 

Poliedro 8º ano EF. 

 
Livro de Literatura  

1ª Leitura do trimestre - DOYLE, Arthur Conan. Um 
estudo em vermelho. (Coleção Sherlock Holmes) 
 
As demais leituras encontram-se no site do Colégio. 

MATEMÁTICA 
- 1 Caderno universitário (não quadriculado) exclusivo 
para Matemática (100 folhas). 
- 1 Caderno quadriculado pequeno (50 folhas) 
- Régua,  compasso, esquadro e transferidor. 
- Kit Livros de Matemática Coleção Callis - Sistema de 
Ensino Poliedro 8º ano EF. 

CIENCIAS 
- 1 caderno universitário, 50 folhas, exclusivo para esse 
Componente Curricular. 
- Kit Livros de Ciências Coleção Callis – Sistema de 

Ensino Poliedro 8º ano EF. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

- É obrigatório o uso do uniforme completo, específico para as 
aulas de Educação Física, inclusive calçado adequado (tênis). 

 
ENSINO RELIGIOSO 
- 1 caderno pequeno exclusivo para esse componente 
curricular. 

LÍNGUA ESPANHOLA 

- 1 caderno pequeno (de preferência o mesmo do ano 
anterior) 
- Livro didático de Espanhol Coleção Callis – Sistema de 

Ensino Poliedro 8º ano EF. 

 
 

LÍNGUA INGLESA 

- 1 caderno (de preferência o mesmo do ano anterior) 

- Livro de Inglês - Our Way 3 (8ª edição) Livro do 
Aluno. Editora Richmond/Moderna – livro verde 
ISBN: 9788516103453 
- Dicionário Bilíngue - Dicionário Oxford Para Estudantes 
Brasileiros Inglês/Português, Português/Inglês. Ed. Oxford 

GEOGRAFIA 
- 1 caderno exclusivo para esse Componente Curricular  
- Kit Livros de Geografia Coleção Callis – Sistema de Ensino 

Poliedro 8º ano EF. 

Atlas geográfico (o mesmo do 7º ano) - SIMIELLI, Maria 

Elena – Geoatlas – Ed. Ática.( cor branca com detalhes em 
azul)  

HISTÓRIA 
- 1 caderno exclusivo para esse componente curricular  
- Kit Livro de História Coleção Callis – Sistema de Ensino 

Poliedro 8º ano EF. 

 

ARTE 

1 Caderno pequeno exclusivo para esse componente 
curricular. 

- Livro de Arte – Sistema de Ensino Poliedro 8º ano EF. 

1 Caixa de lápis de cor 
1 Conjunto de canetas hidrocor 
-  Régua, borracha, lápis 6b, Tesoura, cola e Pinceis 
 
Outros materiais serão solicitados ao longo do ano, conforme 
necessidade. 

FILOSOFIA 

- 1 caderno exclusivo para este Componente Curricular  
- Livro - GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia: 
Romance da História da Filosofia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 
MATERIAIS DIVERSOS 
- 1 Pasta polionda com divisórias ou uma pasta para cada 
componente curricular. 
- 1 Pen Drive com capacidade mínima de 4GB. 
- Régua, lápis, borracha, lápis de cor, Tesoura, cola. 
Outros materiais serão solicitados  ao longo do ano. 

 
Observações: 

 Os livros didáticos do Sistema de Ensino Poliedro estarão à venda nas Livrarias: Athenas e  Book 
Fair (endereço no verso).  

 Os livros de literatura para os três trimestres serão divulgados no site do Colégio. 
https://redeicm.org.br/maededeus/ensino-fundamental-anos-finais/ 

 O material pedagógico poderá ser encontrado nas lojas indicadas no verso. 
 Todo material deve ser identificado com o nome do aluno. 

 Uniforme: uso obrigatório até a 3ª série do Ensino Médio. O aluno deverá vir à escola, identificado com o 
uniforme completo e pode ser adquirido nas lojas conveniadas (endereço no verso). 

 

Reunião com pais: 28 de fevereiro de 2018 às 19h 
Início das aulas: 19 de Fevereiro de 2018. 

 

https://redeicm.org.br/maededeus/ensino-fundamental-anos-finais/

