CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II

8º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – 2021
* Os livros do FNDE/PNLD serão distribuídos gratuitamente pelo MEC e serão disponibilizados da seguinte forma:
para os alunos antigos no período de 25/01/2021 a 29/01/2021
para os alunos novatos no período de 01/02/2021 até 05/02/2021
Maiores informações: Biblioteca do CMDP II – 3298-8861
DISCIPLINAS

LIVROS ADOTADOS

( )

Arte

Araribá Plus: Arte (8º ano). 2. Ed. – São Paulo: Moderna, 2018
ISBN 9788516114244. O livro deve ser comprado pelo site www.modernacompartilha.com.br. A APAM
firmou parceria com a editora Moderna que permite a compra do livro com 20% de desconto e parcelado.

( )

Ciências

* (FNDE/PNLD) TEMPO - EDITORA DO BRASIL S.A – 8º ano

( )

Geografia

* (FNDE/PNLD) GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL - EDITORA SCIPIONE S.A. – 8º ano

( )

História

*(FNDE/PNLD) ESTUDAR HISTÓRIA: DAS ORIGENS DO HOMEM À ERA DIGITAL – ED.MODERNA
LTDA – 8º ano
* (FNDE/PNLD) GERAÇÃO ALPHA LÍNGUA PORTUGUESA - EDIÇÕES SM LTDA – 8º ano

( )

Língua
Portuguesa

( )

Redação

( )

Matemática

Gramática texto, reflexão e uso: ensino fundamental, volume único / William Roberto Cereja, Thereza
Cochar Magalhães. – 5. ed. São Paulo: Atual, 2016.
(OBS: gramática da capa com predominância da cor amarela)
Oficina de redação / Leila Lauar Sarmento. – 5. ed. – São Paulo: Moderna, 2016. 8º ano
ISBN 9788516102609. O livro deve ser comprado pelo site www.modernacompartilha.com.br. A APAM
firmou parceria com a editora Moderna que permite a compra do livro com 20% de desconto e parcelado.
* (FNDE/PNLD) - MATEMÁTICA - COMPREENSÃO E PRÁTICA - ED. MODERNA LTDA – 8º ano

PK Colégio Militar Dom Pedro II – EF2: 8º ANO
ISBN: 9780995000308. O livro de inglês faz parte do programa de proficiência da Oxford adotado pela
( )
Inglês
escola. Deve ser comprado exclusivamente pelo código ISBN acima. A APAM firmou convênio com a
distribuidora e livraria SBS que permite a compra do livro com 20% de desconto e parcelado através do link
sbs.com.br/dompedro ou em uma das lojas SBS Brasília.
*LISTA DE PAPELARIAS, LIVRARIAS E VENDA DE UNIFORMES NO VERSO.

Livros Paradidáticos de Língua Portuguesa – 8º ANO
Livro/ Autor / Editora
Sequestro no Cibermundo - Marco Túlio Costa – Editora FTD. 2012 (ISBN 9788532280718).
Livro de Cartografia – Geografia em mapas: América e África. Graça Maria Lemos Ferreira. Editora Moderna.

●

Previsão de início das aulas e do ano letivo para os alunos do Ensino Fundamental dia 04/02/2021;

●

As datas previstas poderão ser alteradas por motivo de força maior. Eventuais alterações serão
informadas por meio do site e/ou pelos canais oficiais de comunicação do colégio.

●

Em virtude da pandemia, será feito um planejamento específico de retorno, a ser divulgado no site
do colégio ao final do mês de janeiro de 2021.

Marcelo José Gonçalves
1º Sgt QBMG-2 – matr. 1405850
Supervisor de Ensino do Ensino Fundamental II

A compra dos livros da Editora Moderna poderá ser feita a
partir
de
23/11/2020
através
do
site:
www.modernacompartilha.com.br, com o benefício de 20%
de desconto e parcelamento em até 10x sem juros. Poderão
ser retirados na escola a partir do dia 20/01/2021.

❖
Compre os livros de inglês com 20% de
desconto. Compre também sua lista escolar completa de
livros didáticos nacionais na Livraria SBS, com 10% de
desconto e parcelamento em até 6x sem juros com
parcelas mínimas de 50,00 através do link
sbs.com.br/dompedro ou em uma das lojas SBS Brasília.
❖

