
     

DISCIPLINAS TÍTULOS AUTORES EDITORA INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Araribá Plus - 8 

(5ª edição) 
Obra coletiva 

Edições educativas 
MODERNA 

(com selo da BNCC) 
Vendido ao custo de R$ 198,00 - pela plataforma da editora 

no endereço: www.modernacompartilha.com.br 

MATEMÁTICA 
Matemática - 8 

(8ª edição) 
Biachini MODERNA 

(com selo da BNCC) 
Vendido ao custo de R$ 198,00 - pela plataforma da editora 

no endereço: www.modernacompartilha.com.br 

HISTÓRIA 
Projeto Araribá Plus - 8 

(5ª edição) 
Obra coletiva 

Edições educativas 
MODERNA 

(com selo da BNCC) 
Vendido ao custo de R$ 193,00 - pela plataforma da editora 

no endereço: www.modernacompartilha.com.br 

GEOGRAFIA 
Projeto Araribá Plus - 8 

(5ª edição) 
Obra coletiva 

Edições educativas 
MODERNA 

(com selo da BNCC) 
Vendido ao custo de R$ 193,00 - pela plataforma da editora 

no endereço: www.modernacompartilha.com.br 

CIÊNCIAS 
Ciências – PANORAMAS 
(Volume 8 - 1ª Edição) 

Leandro Godoy FTD 
Livro vendido na escola, a partir de 9/12, ao custo de R$ 

160,00 (divididos em até 3x no cartão) 
FORMAÇÃO 

SÓCIOEMOCIONAL 
Amigável Mente 

8º ano 
- Pearson 

Livro vendido na escola ao custo de R$ 160,00  
(divididos em 6x no cartão) 

LÍNGUA INGLESA 

FORMAÇÃO BILÍNGUE 
Educate Become Program 

8º ano 
- UNOi 

Vendas pela plataforma da Unoi, ao custo de R$ 335,32.  
O livro será encaminhado para a escola.  

ROBÓTICA EDUCATIVA 
Robótica 8º ano Senores Alpha 

– 8º ano 

Gildário Dias Lima 
Wyndam Baxter CardosoFilipe 

Gomes Soares 
Marcelo Mesquita Silva 

TROM 
Livro vendido na escola, ao custo de R$ 270,00 
(divididos no cartão em até 9 x de R$ 30,00) 

ARTE 
Aprendendo Arte 

8º ano 
Ana Lúcia Miranda 

e Márcia Morais 
CONSTRUIR Sugerimos pesquisa em sites de venda. 

ENSINO RELIGIOSO 
Crescer com alegria e fé 

8º ano 
Ednilce Duran e 

Glair Arruda 
FTD 

Livro vendido na escola, a partir do dia 9/12, ao custo de R$ 
105,00 (divididos no cartão em 2x) 

 

 

❹ Livros Paradidáticos 
TÍTULOS AUTOR(ES) EDITORA INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Sonhos de uma noite de verão Dionísio Jacob 
(tradução) SM - 

Moby Dick 
 Herman Melville SM 

(Adaptação de Fouca Dobbli e tradução de Carlos Frederico 
Barrieri Martins) 

Anne Frank Josephine Poole SM - 
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❶ Material para uso diário 

 

•Canetas (azul, preta, vermelha); 

•01 pasta com elástico; 

•01 marcador de texto; 

•01 copo ou garrafinha para água; 

•01 tesoura sem ponta. 

•01 tubo de cola branca; 

•Lápis grafite; 

•01 caixa de lápis de cor; 

•Borracha; 

•01 régua  

•01 Agenda (vendida na escola por R$ 16,00) 
 

Este material o aluno deve 
portar todos os dias, como 
forma e facilitar seu dia a 
dia na escola. 

É PROIBIDO O USO DO 
CORRETIVO 

❷ Material didático 
 
      A seguir serão apresentados os livros didáticos e paradidáticos a serem utilizados 
no ano letivo de 2020. Qualquer dúvida quanto à forma de aquisição, valores e outras 
informações relativas aos títulos deverão ser sanadas junto à direção ou às 
coordenações de níveis. Contamos ainda com apoio do setor de TE (Tecnologia 
Educacional), cujo responsável é o professor Elizeu Arruda Neto.  
 

 O uso da xérox é vedado por lei.  
 

 Artigo 29 da Lei de Direitos Autorais (Lei nº.610 de 19 de fevereiro de 1998). 

  
  Os livros, cadernos e pastas devem conter a identificação do aluno (da aluna), o ano 
que irá cursar, nome do colégio e telefone de contato do responsável. A organização 
dos cadernos (tamanho e tipo) fica a critério dos pais. 
 

  Os livros serão utilizados a partir da 2ª semana de aula. 
 

❺ INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
As aulas terão início no dia   20 de janeiro de 2020  . 
 

Para o primeiro dia, o aluno deve trazer: 
 caderno pequeno para anotações, 
 canetas, lápis, copo ou garrafinha; 
1 resma de papel A4; 
1 agenda. 

 
Nesse dia será apresentado o horário de aulas.  
São 6 aulas por dia para todas as séries. As aulas das séries finais do Ensino 

Fundamental iniciam-se às 13h e terminam às 17h45.  
 
Nosso fardamento compõe-se de camiseta e calça vinho (padrão), meias brancas 

e sapato (preto ou branco sem detalhes chamativos).  
 
A coordenação do Ensino Fundamental II está sob a responsabilidade da 

professora Tássia Regina Gomes de Oliveira Moreira. Recomendamos que procurem a 
escola para ter um maior conhecimento do corpo docente e da equipe de direção, como 
forma de facilitar a comunicação escola/família e promover uma maior parceria para o 
bem-estar do aluno e a realização de um trabalho de qualidade por parte da instituição. 
 

Feliz 2020 para todos!! 
 
 

Lista de Material Escolar - 2020  

8º ano do Ensino Fundamental   


