LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2021
8º ano - Ensino Fundamental
Material de uso diário
● 3 cadernos universitários de 320 folhas (16 matérias), para os 3 primeiros ciclos: Português,
Matemática, História, Geografia, Inglês, Ciências e Espanhol ou Fichário. Obs.: O uso do fichário
requer organização. Por isso, cada estudante deve avaliar se é o material mais adequado para si.
Antes de adquirir um novo caderno para o próximo ciclo, sugerimos o aproveitamento total do
caderno do ciclo anterior.
● 1 pasta catálogo, com 50 plásticos - ref. BS50 - FANTASY (YES) - para arquivo de provas e atividades
complementares (poderá ser aproveitada do ano anterior)
● 1 pasta catálogo, com 20 plásticos - ref. BS20 - FANTASY (YES) - para produção de texto (poderá ser
aproveitada do ano anterior)
● 1 avental branco, de algodão, de mangas longas para o laboratório de Ciências (uso obrigatório)
● 1 estojo com materiais essenciais (o aluno deverá estar com seu estojo em todas as aulas):
canetas, lápis, borracha, apontador
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
1 régua de 30 cm transparente
1 compasso
1 esquadro de 45º
1 esquadro de 60°
1 transferidor de 180º
1 tubo de cola em bastão (40g)
1 tubo cola branca (35g)
1 tesoura sem ponta
canetas hidrocor coloridas
caneta retroprojetor ponta grossa – preta
● 1 garrafa ou squeeze para água
Componente Português
Livro didático: ISBN 9788541823487
Geração Alpha língua portuguesa: 8º ano
Autores: COSTA, Cibele C.; MARCHETTI, Greta
Edições SM - São Paulo - 3ª edição, 2019
Sugestões:
● Michaelis: dicionário escolar Língua Portuguesa
Editora Melhoramentos - São Paulo - 4ª edição, 2016 - ISBN 9788506078464
ou
● Mini Aurélio: o dicionário da Língua Portuguesa
Autor: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda
Editora Positivo - Curitiba - 8ª edição, 2014 - ISBN 9788538542407
●

O aluno poderá consultar dicionários on-line.

Componente História
Livro didático: ISBN 9788516116538
História escola e democracia: 8º ano
Autores: CAMPOS, Flávio de; CLARO, Regina; DOLHNIKOFF, Miriam
Editora Moderna - São Paulo, 2019
Componente Geografia
Livro didático: ISBN 9788541823326
Geração Alpha geografia: 8º ano
Autor: SAMPAIO, Fernando dos S.
Edições SM - São Paulo - 3ª edição, 2019

Componente Inglês
Livros didáticos: ISBN 9781107467620
Eyes Open 3: student’s book (Apenas livro do aluno)
Autores: GOLDSTEIN, Ben; JONES, Cerri
Editora Cambridge, 2015
Haverá trabalho com dicionário online e
 m sala de aula
Componente Espanhol
Livro didático: ISBN 9786685730111
Buena gente: libro del alumno: Estândar 3
Autores: ALONSO ARIJA, Encina; MARTINEZ SALLES, Matilde; SANS BAULENAS, Neus
Macmillan Education do Brasil – São Paulo, 2018
Componente Ciências
Livro didático: ISBN 9788596024341
Panoramas ciências: 8º ano
AUTOR: GODOY, Leandro Pereira de
Editora FTD - São Paulo, 2019
Componente Matemática
Livro didático: ISBN 9788596024181
Panoramas matemática: 8º ano
AUTOR: SOUZA, Joamir
Editora FTD - São Paulo, 2019
Componente Artes
● 1 caderno desenho brochura ¼, capa dura, 80 folhas sem pauta (Sketbook costurado Académie Sense Tilibra), para Artes e o Componente Curricular Jovem em Perspectiva
● 1 estojo com materiais essenciais listados no material de uso diário
Material para entregar no início do ano letivo:
● 1 caneta preta permanente ponta fina
● 1 tubo de cola branca (110g)
● 3 revistas velhas ou jornais
IMPORTANTE:
1. Durante o ano letivo, os professores solicitarão os livros paradidáticos aos alunos.
2. Para cultivarmos atitudes cada vez mais sustentáveis, cada estudante deverá trazer ao colégio, sua
garrafa ou squeeze para água.
3. As orientações sobre a entrega do material de Artes serão dadas no início do ano letivo após as
definições sobre o retorno presencial.

