COLÉGIO LUTERANO CONCÓRDIA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Técnicos em Informática, Administração e Logística
Avenida Getúlio Vargas, 4388 - São Leopoldo - RS. Fone/Fax: (51) 3037-8200

Site: www.concordiasl.com.br / E-mail: concordia@concordiasl.com.br

MATERIAL ESCOLAR – 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL/2018
PORTUGUÊS:
 01 caderno capa dura – 100 folhas.
 01 minidicionário atualizado conforme novo acordo ortográfico.
 01 minigramática.
(Obs.: Durante o ano letivo, indica-se a leitura de duas obras literárias por trimestre).
MATEMÁTICA:






01 bloco para rascunho.
01 caderno capa dura – 100 folhas.
01 calculadora científica.
01 compasso.
01 transferidor.

HISTÓRIA


01 caderno capa dura – 50 folhas.

GEOGRAFIA:
 01 atlas geográfico para alunos novos.
 01 caderno capa dura – 50 folhas.
Sugestão: SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. Edição reformulada e atualizada / Editora Ática.
LÍNGUA INGLESA:
 01 dicionário para alunos novos.
Sugestão: Dicionário Escolar para estudantes brasileiros de inglês - com CD – Nova Edição –
Português/Inglês – Inglês/Português.
ARTE:








apontador, cola, régua 30cm, lápis 6B, tesoura.
01 caixa canetinha hidrocor (12 cores).
01 caixa lápis de cor (12 cores).
01 caixa tinta guache (12 cores).
30 folhas A4 coloridas criativo cards (120g/m²).
30 folhas ofício A4.
01 pincel nº 0,8 e 16 macio chato.
(Este material deve ser identificado com o nome do aluno, pois ficará na sala de artes do colégio).

CIÊNCIAS:


01 caderno capa dura – 50 folhas.

EDUCAÇÃO FÍSICA:





Camiseta, bermuda ou abrigo do Colégio (uniforme), meia e tênis.
Garrafa para água e toalha de rosto.
Prendedor elástico para o cabelo.
Protetor solar e boné para dias de sol.

(Obs.: No verão, uma camiseta a mais do uniforme da escola, para o caso de necessidade de troca).
Educação para Vida.
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MATERIAL DE USO COMUM DOS PROFESSORES (em todas as disciplinas):
02 lápis pretos (2B) ou lapiseira com grafite, 02 borrachas brancas macias, 01 apontador com coletor, 01
tubo de cola lavável 90gr, 01 tubo de cola bastão, 01 tesoura sem ponta, 01 caneta marcadora de texto, 01
pasta com 30 plásticos, 01 bloco de folhas pautadas do Colégio Luterano Concórdia.
ATIVIDADES EXTRACLASSE: As atividades extraclasse são programadas conforme o conteúdo
desenvolvido em sala de aula. Elas oportunizarão viagens de estudos ou saídas a campo aos alunos. Os
pais serão comunicados a respeito dessas atividades através de bilhetes ou em reuniões.
O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA.
CASACÕES (COM OU SEM LOGOTIPO), PARA DIAS DE FRIO INTENSO, DEVEM SER DA COR DO
UNIFORME, NA COR AZUL.

OBSERVAÇÕES:
1) Solicitamos que o material seja providenciado para a 1.ª semana de aula e com a
identificação do aluno. Os professores pedem que as compras sejam feitas conforme o que foi
solicitado.

COLÉGIO LUTERANO CONCÓRDIA
Nome:____________________________________
Ano:______ Turma: ______ Turno: ___________
Disciplina: ________________________________
Professor(a):_______________________________

Modelo de Identificação para cadernos e pastas (colocar na capa).

2) O uso de qualquer corretivo líquido não será permitido no ambiente escolar ou em trabalhos
realizados em casa.
3) As referências bibliográficas que não foram citadas nessa lista serão indicadas pelos
professores, no início e decorrer do ano letivo, assim como alguns materiais específicos de
cada Componente Curricular.
4) O aluno deve trazer diariamente uma garrafa para água.
5) Identifique o uniforme com o nome do aluno para evitar perdas.

Educação para Vida.
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ORIENTAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DE ROBÓTICA
Blumenau, 11 de Dezembro de 2017.
Senhores Pais,
Gostaríamos de informar que a partir de 2018 o Colégio Luterano Concórdia de São Leopoldo, em parceria com a
ROBOMIND, oferecerá um curso que tem como objetivo promover a capacidade de resolução de problemas por
meio do trabalho em equipe. Esse curso utiliza a robótica educacional como ferramenta de ensino e
aprendizagem.Percebemos que os alunos sentem necessidade de saber cada vez mais sobre o mundo em que vivem
e principalmente de interagirem de forma ativa com este contexto, não sendo apenas consumidores de informações
e soluções já desenvolvidas. Raciocínio lógico, resolução de problemas, iniciativa, organização, interpretação e
análise e a troca de ideias são algumas habilidades e atividades desenvolvidas durante as aulas.
O material didático para essa atividade deverá ser adquirido diretamente da ROBOMIND conforme as orientações
abaixo. O valor do mesmo será de R$ 230,00 para pagamento via boleto, e de R$ 242,11 para pagamento via cartão
de crédito. Através do cartão de crédito o valor poderá ser parcelado em até 10 vezes.
Para efetuar a compra proceda da seguinte forma:
Acesse o site http://livraria.robomind.com.br.
No item LIVROS, selecione a opção Curricular.
Aberta a página onde aparecem os livros, selecione o livro da turma do(a) seu(sua) filho(a). Para fazer esta
escolha confira na lista abaixo qual o nome do material da turma que seu/sua filho/a frequentará em 2018.
(Obs.: Nesse momento será informado o valor do material sem o desconto estabelecido no convênio).
Após selecionar o livro, acione a opção COMPRAR.
Neste momento abrirá uma página com um local identificado pela expressão Código do cupom. Insira nesse
local o código CONCORDIASL2018.
Na sequência, clique no botão APLICAR CUPOM. Esse procedimento dará acesso ao desconto conforme
estabelecido na parceria firmada com o Colégio.
Finalize a compra. Nesse momento abrirá a página para inserção dos dados do comprador e para a escolha
da opção de pagamento (boleto ou cartão de crédito).
Relação dos livros de acordo com cada ano.
KIDSMIND 3 anos (para alunos do Jardim 1).
KIDSMIND 4 anos (para alunos do Jardim 2).
KIDSMIND 5 anos (para alunos do Jardim 3).
LIP1 (para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental 1).
LIP2 (para alunos do 2º ano do Ensino Fundamental 1).
TIP1 (para alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 1).
TIP1 (para alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 1).
TIP1 (para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 1).
ROBÓTICS MÓDULO ASIMO (para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2).
ROBÓTICS MÓDULO ROBI (para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 2).
ROBÓTICS MÓDULO SPIRIT (para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 2).
ROBÓTICS MÓDLO OPORTUNITY (para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 2).
Atenciosamente,
ROBOMIND

Educação para Vida.

