
 

Este material deve ser etiquetado com nome, ano e escola. Livros e cadernos devem ser encapados com plástico 

transparente. Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser 

adquirido em qualquer papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para 

o bom desempenho da atividade escolar. 

 

Lista de Material Escolar – 8º ANO 2017 – Ensino Fundamental II  

 

ATENÇÃO: REUNIÃO GERAL dia 01/02/2017 – 07:30h. 
Os livros didáticos serão utilizados em sala de aula a partir do dia 01/02/2017. 
OBS.: OS LIVROS PARADIDÁTICOS E LITERÁRIOS SERÃO PEDIDOS E TRABALHADOS NO DECORRER DO 
ANO. 

 
Matéria Livros Adotados Capas Obs. 

Língua Portuguesa Livro: Linguagens 
Autores: William Cereja e Thereza 
Cochar 
Editora: Atual – 8ª edição 
Reformulada 2014 

  
 

Dicionário – 
revisado 
conforme nova 
ortografia 

Matemática Projeto Teláris 8 
(Livro e caderno de atividades) 
Autor: Luiz Roberto Dante 
Editora: Ática – 2ª edição 2015 

 

O caderno de 
atividades deverá 
ser novo, pois os 
alunos escrevem 
no mesmo. 

História Livro: Para Viver Juntos 
Autores: Anderson Robert 
Editora: SM – 3ª edição 2014 

 
 

 



 

Este material deve ser etiquetado com nome, ano e escola. Livros e cadernos devem ser encapados com plástico 

transparente. Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser 

adquirido em qualquer papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para 

o bom desempenho da atividade escolar. 

 

ARTE 
Material individual: Um caderno de desenho 48 folhas, lápis de cor aquarelável, nanquim preto e vermelho, 
giz carvão (1 caixa) , lápis grafite HB, 2B, 4B e 6B, um bloco de papel canson tamanho A4, papel super White 
tamanho A2, pincéis: pequeno nº 12 e médio nº 20, 1 godê, tinta acrílica nas cores: preto, branco, amarelo, 
vermelho e azul,  uma fralda de pano (para limpeza) e um avental. 

 

Geografia Livro: Para Viver Juntos 
Autor: Fernando dos Santos 
Sampaio 
Editora: SM – 3ª edição Atualizada 
2014 

 
 
 

 

Língua Estrangeira 
Moderna: Inglês 

Livro: Insigths 3 (Capa Azul) 
Student’s Book and Workbook (os 
dois estão compilados em um só 
livro) 
Judy Garton – Sprenger, Philip 
Prowse with Marcelo Baccarin, 
Helena Gomm, and Catherine Smith 
Macmillan - Edição 2013 
Sugestão de dicionário: Oxford 
Escolar para estudantes brasileiros 
de inglês/ Editora: Oxford 
 
Livro Paradidático: The Boat Race 
Mystery – By Janet Borsbey and & 
Ruth Swan – HUB Editorial 
 

 

Dicionário: Inglês 
– Português/ 
Português – Inglês 
 
Não aceitaremos 
livro usado, pois 
os alunos 
escrevem no 
mesmo. 

Ciências Livro: Corpo Humano – Volume 8 
Autores: Armênio Uzunian, Ernesto 
Birner, Dan Edésio e José Eduardo 
Rezende 
Editora: Harbra – 1ª edição 2016 
 

 

 
 

 



 

Este material deve ser etiquetado com nome, ano e escola. Livros e cadernos devem ser encapados com plástico 

transparente. Os locais para aquisição do material escolar são meras sugestões. O material escolar poderá ser 

adquirido em qualquer papelaria e/ou livraria de sua preferência. Sugerimos a aquisição de material de qualidade para 

o bom desempenho da atividade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL -  8º ANO – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITENS QUANTIDADES / CORES 

Papel Color Set A4  40kg 

• três rolos de Papel Crepon nas cores: vermelho, azul e 
amarelo;  

 

• dois pacotes de Color Set de cores: laranja e verde;  

 

• 20 Envelopes Pardo tamanho ofício; 

 

• três folhas de E.V.A. nas cores: vermelho, amarelo e azul;  

 

• 10 Sacos Plásticos tamanho ofício; 

 

• um pacote de Papel Chamex A4, 500 folhas; 

 

• 03 metros de TNT na cor verde;  

 

• 01 tubo de Cola Tenaz de 500g; 

 

• 03 folhas de Cartolina, cor branca; 

 

• 02 folhas de Papel Kraft. 

 

Entrega deste material; até 07/outubro/2013. 

 

Obs.: Os livros Paradidáticos e Literários serão pedidos e 
trabalhados no decorrer do ano. 

 

ATENÇÃO: Os livros didáticos serão utilizados em sala de aula 
a partir do dia 17/fevereiro/14. 

1 pacote 

Papel Chamequinho A4 branco 

 

 

1 pacote 

Envelopes Pardos tamanho ofício 3 envelopes 

TNT  1 metro – cor PRETA 

Papel Color Set- Tamanho cartolina 2 folhas - cor BRANCA 
E.V.A 2 folhas – cor MARROM e BRANCA 

Papel Color Set A4  60kg 1 pacote 

Durex transparente 1 unidade  

Tinta Guache  2 potes – core VERDE e LILAS  


