
 

 

 

 

 

 

8º ANO 
Ensino Fundamental - 2014 

 

LIVROS DIDÁTICOS 
 
 LÍNGUA PORTUGUESA 
*Livro: Descobrindo a Gramática (8º ano) 
Autores: Gilio Giacomozzi, Gildete Valerio e Claudia M. Reda Editora: FTD  
 

*Livro: Todos os textos (8º ano) 
Autores: William Roberto Cereja e Thereza C. Magalhães Editora: Atual 
 

*Livros Paradidáticos: 
*Perseguição 
Autora: Tania Alexandre Martinelli       Editora: Saraiva 
 

*Rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda.  
Autor: Coleção Recontar Juvenil - Adaptação Indigo              Editora: Escala educacional 
 

*Monstros e Heróis (mitos recriados em quadrinhos) 
Autores:  Wellington Srbek e Will   Editora: Nemo 
 

*Dicionário sugerido: Minidicionário Aurélio 
                                  Editora: Positivo 
 

 INGLÊS 
*Livro: Got it! – Level 2  
Autores: Philippa Bowen & Denis Delaney                    Editora: Oxford 
 

*Dicionário sugerido: Oxford Escolar (para estudantes brasileiros de inglês) 
Português – Inglês / Inglês – Português 

 

 ESPANHOL 
*Livro: Ventana al Español 3 
Autor: Grupo Santillana   Editora: Santillana 
 

*Dicionário sugerido: Minidicionário Saraiva (8ª edição) 
                                  Espanhol – Português / Português – Espanhol 
 

 MATEMÁTICA 
*Livro: Matemática – Compreensão e Prática 8 (2ª Edição) 
Autores: Ênio Silveira e Cláudio Marques  Editora: Moderna 
 

 CIÊNCIAS 
*Livro: Ciências Novo Pensar – Corpo Humano (8° Ano) 
Autores: Demétrio Gowdak e Eduardo Martins Editora: FTD 
 

 HISTÓRIA 
*Livro: História: Sociedade e Cidadania (8° Ano) 
Autor: Alfredo Boulos Júnior     Editora: FTD 
 

 GEOGRAFIA 
*Livro: GEOGRAFIA – Espaço e Vivência: O espaço geográfico mundial (8° 
ano) 
Autores: Levon Boligian, Wanessa Garcia, Rogério Martinez e Andressa Alves 
Editora: ATUAL  
 

*Atlas geográfico – Volume Único 4ª Edição (2013) 
Autoras: Leda Isola e Vera Caldini.   Editora: SARAIVA 
 

 ENSINO RELIGIOSO 
*Livro: Projeto é mais (Livro 8) 
Autora: Consultor: Dalcides Biscalquin  Editora: SM 
 
 

MATERIAIS DIVERSOS 
 
*1 caderno para cada matéria ou fichário 
*1 régua 

*1 compasso 
*1 transferidor 
*1 resma de 500 folhas de papel A4 branco 
 
 ARTE 
*1 bloco criativo com 32 folhas Romitec 
*1 bloco de desenho A3 branco com 20 folhas – 140g m² 
*1 conjunto de hidrocor fino com 12 ou mais cores 
*1 caixa de lápis de cor com 24 ou mais cores 
*1 caneta hidrocor preta com ponta fina 0,5 ou 0,8 
*1 classificador plástico (tamanho ofício) com 30 plásticos 
 
 

UNIFORME OFICIAL 
 

 BLUSA de malha branca 100% algodão, meia manga com a logomarca do 
Colégio  

Opcional: 
*BLUSA de malha branca 100% algodão, SEM mangas, decote V, com a 

logomarca do Colégio 
*BLUSA de malha branca 100% algodão, de mangas compridas com a 

logomarca do Colégio 

 CALÇA COMPRIDA de micro fibra azul-marinho, com 1 friso branco e com a 
logomarca do Colégio. 

Opcional: 
*BERMUDA de micro fibra azul-marinho, com 1 friso branco e com a 

logomarca do Colégio (MASCULINO) 
*CALÇA CORSÁRIO de micro fibra azul-marinho, com 1 friso branco e com a 

logomarca do Colégio (FEMININO) 
*CALÇA JEANS (tradicional - azul-marinho) 

 AGASALHO de micro fibra azul-marinho com 1 friso branco e com a 
logomarca do Colégio 

 MEIAS brancas (sem detalhes coloridos) 

 TÊNIS preto ou branco (liso e sem detalhes coloridos) 
 

ATENÇÃO! 
→ AULAS de EDUCAÇÃO FÍSICA 
*FEMININO: BERMUDA ciclista em tecido de lycra suplex azul-marinho, com a 
logomarca do Colégio 

                    BLUSA de malha branca 100% algodão, SEM mangas, decote 
V, com a logomarca do Colégio 
*MASCULINO: BERMUDA de micro fibra azul-marinho, com 1 friso branco e 
com a logomarca do Colégio 
                            BLUSA de malha branca 100% algodão, SEM mangas, 
decote V, com a logomarca do Colégio 
 
 

INFORMAÇÕES 
 
- Durante a elaboração de projetos pedagógicos, outros materiais poderão ser solicitados. 
 
- No 1º dia de aula, os alunos deverão trazer apenas os itens de uso pessoal. Os materiais de uso 
coletivo serão recebidos a partir de organização específica, divulgada em comunicado via agenda.  
   Todo material poderá ser adquirido pela papelaria Casa Ribeiro, que terá um representante 
disponível no próprio Colégio. 
 
- A agenda do aluno será fornecida pelo Colégio no início das aulas. 
 
- Os livros deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com o nome, turma e nível 
de ensino do educando.  
   Os livros didáticos serão utilizados a partir do dia 17/02. 
 
- O uniforme é obrigatório a partir do primeiro dia de aula e poderá ser adquirido pela Mill Confecção, 
que terá um representante disponível no próprio Colégio. 

Rua Coração de Maria, 336 / casa 3 – Cachambi 
Telefones: 3277-0334 / 2201-6189 / 8898-9371 / 9104-5727 

 
- Dia 04/02: I Reunião de Pais – Orientações Gerais para o ano letivo 
  Horário: 15h 
  Local: Auditório 
 
- Dia 04/02: Início do ano letivo (Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano) 
  Horário: Manhã – 7h às 11h30min 
               

 
 

 


