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MATERIAIS DIVERSOS        
• 1 agenda escolar    
• 1 bloco de prova pautado (será fornecido pela escola) 
• 1 bloco de prova sem pauta (será fornecido pela escola) 
• 1 pasta para arquivo de provas (Clear Book BD ou similar) com 40 sacos 

plásticos para arquivo de provas        
• 2 lápis pretos nº 2 ou lapiseira        
• 1 caneta esferográfica azul        
• 1 pen drive        
• 1 caixa de lápis de cor        
• 1 marca-texto        
• 1 borracha  
• 1 ultrabook com as seguintes configurações:  

 
Configuração mínima para imersão tecnológica: 

Requisitos mínimos de sistema: 
OS Windows 7 SP1 (ou superior) Mac OS 10.10 
CPU Core 2 Duo, 2.53 GHz Core 2 Duo, 1.83 GHz 

Browser Chrome | Edge | Firefox | Internet 
Explorer  Chrome | Firefox | Safari 

Bateria 
Autonomia mínima: 3 horas  
Para notebooks com 2 ou mais anos de uso, recomenda-se a substituição da bateria por uma 
nova que garanta a autonomia mínima exigida.  

HD 250 GB  
RAM 4 GB 2GB 
Tela Máximo 14’ 
Add-ins Flash Player 10 | Java 8 
Rede Conexão sem fio Wi-Fi | DHCP/DNS (auto) 

Software 
Segurança: antivírus e antimalware  
Com monitoramento de navegação na Internet e ferramentas de controle parental 
Insight (software de monitoramento fornecido pelo Colégio) 

 
Instalação de software adicional: Insight 
Insight é um software que, instalado nos notebooks dos alunos, permite ao 
professor monitorar e intervir nas atividades dos usuários, tais como: 

 Promover a colaboração e a interatividade com o recurso de questionários rápidos 
(quizes); 

 Envolver os alunos em processos de tomada de decisões por meio de votações on line; 
 Diminuir as chances de distração por parte dos alunos, limitando, por tempo determinado, 

o acesso à Internet ou a outras aplicações 
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 Bloquear temporariamente a tela, o mouse ou o teclado 

Privacidade:  

 Insight não permite o acesso do professor a conteúdos particulares ou privados existentes 
nos computadores dos alunos sem o seu consentimento. 

 O software somente permite acesso e intervenção do professor nos computadores dos 
alunos enquanto estiverem conectados à rede do Colégio. Em suas casas ou conectados a 
outra rede, a atividade dos alunos em seus computadores não é acessível e não poderá 
sofrer qualquer tipo de interferência do professor.  

Instalação:  

 A licença de uso do software Insight adquirida pelo Colégio será concedida aos alunos 
gratuitamente. 

A instalação do programa será feita no Colégio, a cargo e sob a responsabilidade de cada aluno. 
Nosso pessoal de TI fará a orientação e supervisão do processo. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA        
• 1 caderno universitário de 100 folhas     
• 2 pastas modelo Clear Book ou similar com 40 plásticos para Produção de 

texto e Língua Portuguesa 
• 1 pen drive 
 
LIVROS 
Jornadas.port - 8º ano (com selo LIDi –Livro interativo digital)    
Autores: Dileta Delmanto e Laiz B. de Carvalho    
Editora: Saraiva     
I.S.B.N.: 9788547200558 (nova edição) 
 
Jornadas.port - 7º ano (já utilizado no 7º ano) 
(Os alunos novos não precisam comprá-lo, devem falar com o professor)   
Autores: Dileta Delmanto e Laiz B. de Carvalho  
Editora: Saraiva     
I.S.B.N.: 9788547200534  
    
HISTÓRIA        
• 1 caderno universitário de 100 folhas 

    
LIVROS 
História em Documento – Imagem e Texto – 8º ano (edição reformulada) 
Autora: Joelza Esther Domingues  
Editora: FTD  
I.S.B.N.: 978-85-322-8903-2 
 
História, sociedade e cidadania – 7º ano (já utilizado no 7º ano) 
(Os alunos novos não precisam comprá-lo, devem falar com o professor)   
Autor: Alfredo Boulos Junior 
Editora: FTD 
I.S.B.N.: 978-85-20-00369-5 
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GEOGRAFIA 
• 1 caderno universitário de 100 folhas     
 
LIVROS 
Jornadas.geo - 8º ano (com selo LIDi –Livro interativo digital) 
(livro de texto e caderno de atividades) 
Autores:  Marcelo Moraes Paula e Angela Rama                  
Editora:  Saraiva                               
I.S.B.N.: 9788547201623 
 
Geoatlas – última edição     
Autor: Maria Elena Simielli    
Editora: Ática     
I.S.B.N.: 978 850 815 8119    
 
Ao longo do ano serão indicados livros para leitura complementar. 
 
MATEMÁTICA        
• 1 caderno universitário de 200 folhas 
• 1 pasta catálogo com 20 sacos plásticos 
• 1 régua acrílica transparente de 15 cm 
• 1 jogo de esquadros de acrílico 
• 1 transferidor (preferencialmente de acrílico) 
• 1 compasso 
• grafite para compasso HB nº 2 
• 1 calculadora simples 
 
LIVRO 
Jornadas.mat – 8º ano 
Autor: Fausto Arnaud Sampaio 
Editora: Saraiva 
I.S.B.N.: 9788547200046 
 
CIÊNCIAS        
• 1 caderno universitário com 50 fls. 
• material preparado pelo professor e disponibilizado na plataforma Moodle 
• 1 avental longo com mangas compridas e abotoado na frente (com 

identificação)  
 
ARTE        
Dada à especificidade da disciplina, será cobrada uma taxa anual do material de 
uso coletivo, a ser utilizado no decorrer do ano letivo, no valor de R$ 42,98 
(quarenta e dois reais e noventa e oito centavos). Essa taxa será cobrada via 
boleto bancário. A relação desse material está disponível na secretaria, caso 
deseje adquiri-lo individualmente. 
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LÍNGUA ESPANHOLA        
 
LIBROS 
"Nuevo Prisma B2" 
“Libro del alumno” 
Autores: Equipe Nuevo Prisma 
Editora: Edinumen  
I.S.B.N.: 9788498486414  
 
"Nuevo Prisma B2"  
“Libro de ejercicios” 
Autores: Equipe Nuevo Prisma 
Editora: Edinumen  
I.S.B.N.: 9788498486438  
 
“Somos auténticos” (Col. ¡Qué asco de fama!)  
Autora: Anna Manso Munne 
Ediciones: SM 
I.S.B.N.: 9788467571226    
           
“La leyenda del rey errante” 
Autora: Laura Gallego  
Editora: SM  
I.S.B.N.:  9788467577877 
 
Se solicitará la compra de un libro de lectura en español para la Feria del Libro 
de acuerdo con la indicación del profesorado.       
 
CURSO DE ADAPTAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA (alunos novos): 
 
LIVROS 
“Club Prisma A2-B1” 
“Libro del alumno”  
Autores: Equipe Club Prisma   
Editora: Edinumen 
I.S.B.N.:  978-84-9848-018-4  
 
“Club Prisma A2-B1” 
 “Cuaderno de actividades”  
Autores: Equipe Club Prisma   
Editora: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-84-9848-019-1  
 
INGLÊS 
• 1 caderno com 100 fls. (o mesmo utilizado no 7º ano) 
• 1 pasta plástica verde com ferragem (a mesma utilizada no 7º ano com os 

registros) 
• 1 pen drive (o mesmo utilizado no 7º ano) 
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LIVRO: 
Life - Intermediate - B1+SPLIT EDITION A 
Autores: Helen Stephenson, Paul Dummett e John Hughes 
Editora: National Geographic Learning - CENGAGE Learning 
ISBN: 978-1-285-75891-6          
 
Livros para leitura complementar poderão ser indicados no transcorrer do ano. 
 
CULTURA ESPANHOLA 
• 1 caderno com 100 fls. 
 
LIVRO 
Apostila de História da Espanha (preparada pela equipe de professores do 
Colégio). Será entregue em classe.  
 
Notas: 

1. Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente (contact, 
encap ou similar). 

2. Todos os cadernos e pastas deverão ser etiquetados com o nome do 
aluno, ano e disciplina. 

3. Identificar cada lápis, canetinha, régua, borracha, cola, estojo, 
computador, carregador e cabos, com caneta de retroprojetor. 
       

4. Etiqueta (modelo):  
 
 
 
 
 
 
 
        

5. Material de higiene:  escova de dentes com porta-escova (com nome) e 
tubo de creme dental. 

6. Solicitaremos a reposição do material sempre que necessário. 
7. O valor do material de Arte, da agenda escolar e do material elaborado 

pela equipe de professores do Colégio será cobrado via boleto bancário. 
 
Importante: As livrarias Baeza e Sur Livros ficarão de plantão no Colégio, no 
período de 16 a 27/01/2017, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Após esse 
período, o material estará disponível somente nos endereços abaixo indicados: 
 
BAEZA - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMÁTICA 
Av. Jorge João Saad, 365 - Morumbi - 05618-001 
Tel.: 3744-9201 - 3742-5809     Telefax: 3744-7366 
 
 

 

Nome: ................................................................. 

Ano: ....................... 

Disciplina: ........................................................... 
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SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS EM ESPANOL 
Tel.: 48 – 3233 2115 / 3233 3200 – www.surlivro.com.br 

• Pedidos por e-mail: sur@surlivro.com.br  
• Livraria Cultura (Shopping Market Place) 
• Baeza – Livraria, Papelaria e Informática 
• Letraviva (R. dos Pinheiros, 334) – Tel. 3088 7992 / 3088 7832 

 
A compra do material nas Livrarias Baeza e Sur Livros é facultativa. 

mailto:sur@surlivro.com.br

