Lista de livros e materiais
8º ANO/2021 – 35horas/Bilíngue
Para 2021, não haverá venda de livros em plantões presenciais na escola e todos os materiais devem ser
adquiridos via e-commerce, de acordo com as instruções na coluna da direita, com valores abaixo dos
praticados nas livrarias locais.
COMPONENTES
CURRICULARES
História

Ciências Naturais

Língua
Portuguesa

Geografia

LIVROS

FORMAS DE AQUISIÇÃO

Somos Educação (Editoras Ática,
Projeto Teláris História: 8º ano. 3ª ed. Cláudio Vicentino, José Scipione, Saraiva e Atual):
Bruno Vicentino, Ática, 2019. ISBN: 9788508193509
www.domquixote-rs.com.br
cupom: IENH2021
O site vai estar disponível em 11/12/20
Projeto Teláris Ciências: 8º ano. Fernando Gewandsznajder.
Editora Ática. 2019. 3ª edição. ISBN 9788508193462
As Editoras Ática, Scipione, Saraiva e
Atual, através de seu distribuidor Dom
Quixote, atenderão aos pais para
aquisição dos livros didáticos também
presencialmente, se desejarem no
TERRA, Ernani. Minigramática. Editora Scipione. 11ª ed. São endereço: Rua Ernesto da Fontoura, 613,
Paulo: 2016. ISBN: 9788526284609
Bairro São Geraldo – Poa, podendo
parcelar em até 6x no cartão de crédito
(A gramática já foi adquirida no 6º ano e será usada até o Final com parcelas mínimas de R$ 50,00 ou
do Ensino Médio).
boleto à vista. Qualquer dificuldade de
acesso ou mais informações, favor ligar
* Dentre as leituras literárias trabalhadas ao longo do ano,
diretamente para o distribuidor (51)
serão solicitados livros para leitura comum. Os títulos serão
3094.7800.
indicados posteriormente para aquisição.

Projeto ARARIBÁ PLUS Geografia: Ensino Fundamental.
Geografia. 8º ano. Ed. Moderna. 5 ed. ISBN: 9788516112189

Moderna:
https://loja.moderna.com.br/ptBR/familia
Código PIN: E8620W

Atlas Geográfico Mundial Atualizado. Sugerimos: GEOATLAS.
São Paulo: Ática. (mesmo Atlas de 2020)

Matemática

A Conquista da Matemática 8º ano – Ed. FTD – José Ruy
Giovanni, José Ruy Giovanni Jr e Benedito Castrucci, 2019.
ISBN:9788596023542

FTD:
www.ftdcomvoce.com.br
Código de acesso: FTD21RSEVA
O site vai estar disponível em 06/01/21

Língua Inglesa

FALLA, T.; DAVIES, P. Solutions Upper-Intermediate. 3rd
edition. Oxford: 2018. (a ser utilizado por 2 anos)

SBS:
www.sbs.com.br/ienh

Minidicionário Bilíngue (Português/Inglês) (Sugestão: Oxford/
Cambridge/Longman)

Língua Espanhola

1 livro de leitura (sugerido pela professora de Língua Inglesa)
que será adquirido no decorrer do ano
BRELL, Maria. A. P. ¿Espanol? ¡Por supuesto! 4. Libro del
alumno. Edelsa, 2017. (será usado a partir do segundo
semestre)
Sugestão: Dicionário Santillana para estudantes ou outro
dicionário bilíngue português-espanhol. (Moderna).

Em função da probabilidade de continuidade do ensino híbrido em 2021, sugerimos que avaliem a
possibilidade de aquisição ( para os que não possuem) de equipamentos como notebook ou
Chromebook.

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (INCENTIVANDO A SUSTENTABILIDADE, SUGERIMOS APROVEITAR O
MATERIAL DO ANO ANTERIOR.)
Agenda – Os alunos poderão usar as agendas de seus Smartphones (serão orientados pelos professores). A família
que desejar, poderá adquirir agenda de papel.
● Educação Religiosa – 1 caderno pequeno, de 50 fls (será usado até o 9º ano).
● Geografia/História – 1 caderno grande.
● Ciências Naturais – 1 caderno pequeno de 96 fls.
● Matemática – 1 caderno de 100 fls.
● Ciências Naturais – 1 caderno pequeno de 96 fls a ser compartilhado.
● Financial Education - 1 caderno pequeno de 50 fls e calculadora.
● Filosofia - 1 caderno pequeno de 96 fls a ser compartilhado.
● Língua Inglesa - 1 caderno pequeno de até 96 folhas
● Applied English, Financial Education, Global Perspectives. Programming, Science - 1 pasta com sacos plásticos
que será dividida entre as disciplinas.
● Espanhol - 1 caderno pequeno de 50 fls.
● Música – 1 pasta com sacos plásticos (será usada até o 9º ano).
● Língua Portuguesa – 1 caderno grande de capa dura.
● Artes - os materiais serão solicitados aos alunos nas primeiras semanas de aula e durante o ano conforme a
necessidade.
● Materiais diversos
– 1 Bloco de Atividades (poderá ser adquirido na Central de Atendimento, no decorrer do ano letivo).
– 1 Pasta para guardar materiais complementares, com plásticos identificados pelo nome dos Componentes Curriculares ou
pasta sanfonada.
– Lápis de cor, tesoura tamanho médio, apontador, régua - 30cm, transferidor, lápis para escrever, borracha macia sem cor,
cola, caneta azul e preta acompanhando o aluno ao longo do ano.
●

EMPRESAS FORNECEDORAS DE MATERIAL ESCOLAR 2021
Livraria Flama: Rua Joaquim Nabuco, 766 – Bairro Centro – Novo Hamburgo/ RS (51) 3593 6644
Livraria Nativu’s: Rua 5 de Abril, 679 – Bairro Centro – Novo Hamburgo/ RS (51) 3594 8277 ou Rua Itaí, 67 – Bairro Vila
Nova – Novo Hamburgo / RS (51) 3527 0504
Mapa Papelaria: BR 116, 3451 – Bairro Rincão Gaúcho – Estância Velha (51) 3593 4200
Paper Scolare: Rua Joaquim Nabuco, 794 – Bairro Centro – Novo Hamburgo/ RS (51) 3939 4397
EMPRESAS FORNECEDORAS DE UNIFORMES 2021
O uniforme é obrigatório em todas as dependências da escola e nas saídas para realização de estudos/passeios. As peças
do uniforme são as seguintes: camisetas, abrigo, bermuda, calça (todas com o logo da IENH e calça jeans azul ou preta).
Em dias muito frios, serão permitidos casacões que não sejam do uniforme, preferencialmente nas cores da marca IENH.
Para as aulas de Educação Física, os alunos deverão usar tênis. Nos demais momentos, deverão usar calçado preso ao pé.
Se o aluno não estiver uniformizado por 3 turnos na semana, a escola contatará a família.
Todas as peças do uniforme devem ser identificadas. A Escola não se responsabiliza pelas peças deixadas em suas
dependências.
Confira no site as empresas que comercializam uniformes e materiais com a marca IENH.
Camisetas de times esportivos podem ser usadas somente no dia posterior à final de campeonato (time vencedor).
Nativu’s: Rua 5 de Abril, 679 – Bairro Centro – Novo Hamburgo/ RS (51) 3594 8277 ou Rua Itaí,67 – Bairro Vila Nova –
Novo Hamburgo / RS (51) 3527 0504
Malhas Demétrio: Avenida São Leopoldo, 1428 – Bairro Celeste – Campo Bom/ RS (51) 3597 6389
Loja na Unidade Fundação Evangélica (Horário de atendimento: 8h15min às 12h e das 13h30min às 18h – de segunda a
sexta-feira)
Rua Frederico Mentz, 526 – Bairro Hamburgo Velho – Novo Hamburgo/ RS
A IENH não se responsabiliza pela qualidade e prazos de entrega das peças fornecidas pelas empresas.

