


O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, com 63 anos de história dedicada à educação, 

vem apresentar suas boas-vindas a todos aqueles que confiam na missão assumida por 

esta instituição de formar profissionais competentes, cidadãos responsáveis e seres 

humanos fieis aos princípios éticos e cristãos. 

O ano de 2021 será desafiador em todos os sentidos. A experiência adquirida no ano 

que se encerra nos permite confiar na parceria fortalecida pelos últimos eventos entre 

família e escola e nosso compromisso em buscar oferecer as melhores ferramentas em 

ensino-aprendizagem, bem como os profissionais qualificados.  

Aqui somos mais que uma escola. Somos valores para a VIDA! Somos FAMÍLIA 

AUXILIADORA.   



❶ Material de papelaria: 

 Cadernos destinados às disciplinas: 
 Matemática (dividir entre Matemática I e II) 
 Ciências (dividir entre Química, Física e Biologia) 
 Português  
 História 
 Geografia 
 Filosofia  
 Inglês 
 Robótica 
 Redação  
 Arte  
 

  

    O tamanho dos cadernos fica a critério da família. 

Pode ser pequeno ou grande, de uma ou várias 

matérias. As disciplinas de Português e Matemática, 

que têm mais aulas, costumam exigir um volume 

maior de folhas. 

    Deem preferência aos cadernos que possuem 

margem e pauta bem definidos. Evitem aqueles com 

desenhos e os fichários. 



❷Material para uso pessoal e diário  

 Este material o aluno deve trazer todos os dias. 

 É importante a família orientar o estudante a manter seu material sempre limpo e 

organizado. Criem o hábito de observarem juntos se o material diário está de acordo com 

o que foi solicitado e se não precisa repor algum item.  

 Lembrem-se de higienizar com álcool 70% todos os itens como forma de precaução. 

 2 máscaras faciais de tecido (para substituição a cada duas horas); 

 Recipiente de álcool em gel para as mãos ; 

 1 copo para tomar água ou 1 garrafinha ; 

 1 toalhinha para higiene das mãos; 

 Canetas (azul, preta, vermelha); 

 1 pasta com elástico; 

 1 marcador de texto; 

 1 tesoura; 

 1 tubo de cola branca; 

 Lápis grafite; 

 1 caixa de lápis de cor; 

 Borracha; 

 Régua;  

 Agenda;  

 

 



❸Livros didáticos: 
1 – PORTUGUÊS – PROJETO ARARIBÁ PLUS 8 
 Autor: Obra coletiva (edições educativas) 
 Edição: 5ª edição 
 Editora: Moderna (com selo da BNCC) 

  
  
  2 – MATEMÁTICA 8 
 Autor: Edwald Bianchini 
 Edição: 8ª edição 
 Editora: Moderna (com selo da BNCC) 

  
  

Vendido ao custo de R$ 210,00 - pela plataforma da editora 

no endereço: www.modernacompartilha.com.br 

Vendido ao custo de R$ 208,00 - pela plataforma da 

editora no endereço:  www.modernacompartilha.com.br 

4 - HISTÓRIA - PROJETO ARARIBÁ PLUS 8  
 Autor: Obra coletivas (edições educativas) 
 Edição: 5ª edição 
 Editora: Moderna (com selo da BNCC) 

 

5 - GEOGRAFIA - PROJETO ARARIBÁ PLUS 8  
 Autor: Obra coletivas (edições educativas) 
 Edição: 5ª edição 

 Editora: Moderna (com selo da BNCC)  
  

Os livros de História e Geografia serão vendidos ao custo de 

R$ 205,00 (cada), pela plataforma da editora no endereço: 

www.modernacompartilha.com.br 

3 – PANORAMAS CIÊNCIAS – 8º ANO 
 Autor: Leandro Godoy 
 Edição: 1ª edição  
 Editora: FTD 

  
  

Livro vendido ao custo de R$ 

188,00 . Visite o site: 

www.ftdcomvoce.com.br – 

Use o código FTD21PBAUX 

http://www.modernacompartilha.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/
http://www.ftdcomvoce.com.br/


6 - ENGLISH – BECAME – GRADE  8TH 
 Autor: Obra coletiva 

 Editora: UNOi Educação  
  
  

9 – ROBÓTICA EDUCATIVA  

     MECÃNICA COLEÇÃO ALPHA 
 Contempla a disciplina Robótica Educativa 
 Autores: Gildário Dias Lima, Wyndam Baxter 

Cardoso, Filipe Gomes Soares e Marcelo Mesquita 

Silva. 

 Editora: TRON.  
 O LIVRO DE ROBÓTICA DO 7º ANO 

SERÁ USADO NO 8º ANO.  
  
  

Vendas pela plataforma da UNOi, ao custo de R$ 220,00. 

Livro vendido ao custo de 120,00 no site da editora. 

7 – CRESCR COM ALEGRIA E FÉ ⑧ Contempla a 

disciplina de Ensino Religioso 
 Autores: Ednilce Durand e Glair Arruda 
 Editora: FTD 

  
  

8 – ARTE – APRENDENDO ARTE  8º ANO 
 Autor: Ana Lúcia Miranda e Márcia Morais 

 Edição: 2ª edição (de 2018) 

 Editora: Construir 

  
  
  

Livro vendido no site da editora Construir por R$ 36,00. 

Livro vendido ao custo de R$ 140,00. Visite o site: 

www.ftdcomvoce.com.br – Use o código FTD21PBAUX 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


❹Livros paradidáticos: 

1 – Boa de garfo 

     Autor: Luiz Vilela 
  

2 – As aventuras de Mark Twain e Tom Sawyer 

      Autor: Walter Vetillo 
  

3 – Labirinto 

      Autor: Ivan Jaf 
  

4 – A volta ao mundo em 80 dias 

      Autor: Júlio Verne 

  

  

  

Os livros serão vendidos juntos pelo site da Somos 

Editora, ao custo de R$ 130,00. 



 Na aquisição dos cadernos, prefiram os que possuem margem e 

pauta bem definidos. Evitem aqueles com desenhos. 

 Os livros, cadernos e pastas devem conter a identificação do(a) aluno(a), o ano que irá 

cursar, nome da escola, contato do responsável. 

 Qualquer dúvida sobre a aquisição dos livros didáticos, consultar o TE da escola, sob a 

responsabilidade do Professor Elizeu Arruda Neto. 

 O uso da xérox é vedado por lei. 

  

       

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

   

  

  

  

Artigo 26 da Lei de Diretos Autorais (Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998). 



Senhores Pais, 

  

Organizem o fardamento da criança e sejam pontuais com relação ao início e término das 

aulas.  

Nosso fardamento compõe-se de camiseta e calça vinho (padrão), meias brancas e sapato 

(preto ou branco sem detalhes chamativos).  

As informações referentes ao horário de início e término das aulas serão repassadas conforme 

a determinação das autoridades competentes com relação ao tipo de aula que serão realizadas. 

Preparem um lanche saudável e gostoso, uma garrafinha com água e orientem quanto à 

organização do material diário. 

  

Feliz 2021!! 
  

  

  

  


