LISTA DE MATERIAL 2018
8.º ano do Ensino Fundamental

Português

Singular e Plural – Leitura, produção e
estudos de linguagem – 8.º ano de Laura de
Figueiredo, Marisa Balthasar e Shirley
Goulart, da Editora Moderna

Matemática

Tempo de  Matemática 8 de
Miguel Assis Name da  Editora do Brasil

Geografia

Projeto Araribá Plus Geografia – 8.º ano
(incluindo o Guia de Estudos), da Editora
Moderna
Atlas Geográfico Escolar de Maria Elena
Simielli da Editora Ática

Ciências

Ciências- Corpo Humano de  Carlos Barros
e Wilson Paulino da Editora Ática

História

História 8- Sociedade & Cidadania de
Alfredo Boulos Junior da Editora FTD
(esta obra é nova na lista)

Inglês

Teen2Teen – Three - Student Book & Work
Book 3 de Joan Saslow e Allen AscherEditora Oxford

Espanhol

Ventana 3 de Roberta Amendola  da Editora
Santillana

Obras de
referência
Obras literárias

Todo material deve ter identificação
com etiqueta

Minidicionários de Português, Inglês e Espanhol, são materiais que devem ser
reaproveitados todos os anos e estar disponíveis nos armários dos alunos
Leitura autônoma
1.º trimestre: Martini seco de Fernando Sabino da Editora Ática

Projeto Letras
ao redor do
mundo (leitura
compartilhada)

Livros
paradidáticos

Material de
Desenho
Geométrico

Material para
uso por todas as
disciplinas

Material pessoal

Material para
Arte e produção
de trabalhos
plásticos para
demais
disciplinas

2.º trimestre: A droga da obediência de Pedro Bandeira da Editora Moderna
3.º trimestre: Rosinha minha canoa de José Mauro de Vasconcelos da Editora
Melhoramentos
1.º semestre: O morro dos ventos uivantes d
 e Emily Brontë, tradução de
Guilherme da Silva Braga, da Editora LPM
2.º semestre: Os três mosqueteiros de Alexandre Dumas, tradução de Rodrigo
Lacerda e André Telles da Editora Zahar
Ciências:
Cocô – uma história natural do indizível de Nicola Davies da Editora
wmfmartinsfontes
História
Barões do Café de Sheila de Castro Farias da Editora Atual
Geografia
Quarto de Despejo – Diário de Uma Favelada de Carolina Maria de Jesus da
Editora Ática
Manter um kit com esses instrumentos no armário na escola e outro em casa:
1 régua de 30 cm acrílico com nome
1 transferidor de 180º
1 compasso de boa qualidade e acondicionado em estojo
1 tubo de grafite para o compasso
1 par de esquadros de 60º e 45º
1 caderno cartográfico de 50 folhas (sem folhas de seda nem margem)
1 pasta de elástico tamanho A4 para coleta e conservação de atividades
1 bloco de papel vegetal
1 monobloco de 50 folhas (sem decoração) para produções textuais
1 caderno espiral por disciplina (100 folhas: Português, Matemática; 50 folhas:
História, Geografia, Ciências, Inglês, Espanhol, Filosofia) ou uso de fichário
1 agenda diária com datas impressas de uso e porte obrigatórios
1 avental branco de manga longa com identificação de uso obrigatório para aulas
no Laboratório (mantido no armário)
1 estojo; 1 caixa de lápis de cor; 2 tubos de cola bastão grande; 1 marcador de
texto; 1 canetas pretas ponta fina (para mapas); 1 conjunto de canetinhas
hidrográficas; 2 canetas azuis; 2 canetas pretas; 1 caneta vermelhas; 2 lápis nº 2
para uso diário; 1 apontador com reservatório; 1 borracha; 1 tesoura escolar
1 pasta catálogo tamanho A4 com 20 sacos para coleta de atividades de Arte
1 bloco de papel canson A3
1 lápis 6B
1 pote de guache 250 ml branco e um verde
1 pincel condor  nº 18 achatado
1 pote de cola branca de 1ℓ
2 rolos de durex colorido (preto)
2 folhas de papel laminado (amarelo ou vermelho)
1 camiseta de adulto (usada) para evitar sujar o uniforme durante a aula de Artes
(que ficará no armário)
3 folhas de cartolina branca
4 folhas de colorset cores diversas
1 canetão tipo piloto de cor preta
1 folha de papel paraná
1 rolo de fita PVC 50 x 50 transparente
1 placa de linóleo ou de madeira macia para esculpir de 15 X 20 aproximadamente
( Ex. mogno) * evitar compensado

1 folha de carbono preto
1 caixa de goivas; referência de compra: ArtCamargo (consultar internet)
 Os livros poderão ser comprados na livraria de preferência.
Os livros didáticos terão início de seu uso na segunda semana de aula.

