Lista de Material do 8º Ano do Ensino Fundamental para 2018
Materiais comuns a várias disciplinas:
▪ bloco personalizado da escola;
▪ régua não flexível;
▪ lápis ou lapiseira;
▪ canetas;
▪ borracha macia;
▪ lápis de cor;
▪ canetas hidrocor;
▪ cola líquida;

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

tesoura;
compasso;
50 folhas A4 para desenho.
1 dicionário da língua portuguesa;
Caneta marca-texto;
1 pen drive;
10 folhas de papel vegetal;

História
▪ Caderno de 96 folhas (individualizado);
Geografia
▪ Caderno de 96 folhas;
▪ 10 folhas de papel vegetal;
Ensino Religioso
▪ 1 caderno pequeno ou fichário;
Ciências
▪ 1 caderno grande de 96 folhas (individualizado);
Matemática
▪ 1 caderno grande de 96 folhas (individualizado);
Português
▪ 1 caderno grande (individualizado);
Inglês
▪ 1 caderno pequeno (aluno da escola deve usar o mesmo do 7º Ano).
▪ 1 dicionário inglês/português(opcional) – Sugestão Oxford Escolar;
Educação artística
▪ 15 folhas A3;
▪ 1 pasta A3 para as folhas e os trabalhos.
▪ 1 caneta preta para retroprojetor.
Importante:
▪ Todos os materiais do aluno devem estar devidamente identificados.
▪ Ao adquirir os materiais, sugerimos que procurem observar o peso dos mesmos, pois cadernos
de capa dura são bem mais pesados que outros; o mesmo se refere à mochila. Procure optar
por materiais mais leves.
▪ Os materiais do 7º ano, que se encontram em bom estado, podem ser utilizados ainda no 8º
ano.
▪ Para Educação Física, recomenda-se o uso de tênis adequado anatomicamente para absorver
impactos. Evitar tênis tipo AllStar.

Livros Didáticos do 8º Ano do Ensino Fundamental para 2018
▪

História (ISNB 978-85-16-09369-3)
Livro: História 8
Projeto Araribá Plus
Editora: Moderna
4ª Edição

▪

Ciências (ISNB 978-85-16-09459-1)
Araribá Plus Ciências
8º ano: 4ª edição
Editora: Moderna

▪

Geografia (ISNB 978-85-08-12629-3)
GEOATLAS
SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. Edição reformulada e atualizada. Editora Ática.

▪

Português (ISNB 978-85-16-09497-3)
Livro: Português 8
Projeto Araribá Plus
Editora: Moderna
OBS: Somente livro texto. Não adquirir o Caderno de Atividades.

▪

Inglês (ISNB 978-19-44-0710-6)
Livro: Smart Choice 2 A
3ª edição
Editora: Oxford

Dicionário da Língua Portuguesa com a Nova Ortografia

