LISTA DE MATERIAIS - 8º ANO/2022

Material de uso diário:
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2 lápis pretos
1 estojo
1 pen drive
1 borracha
1 apontador
1 tesoura sem pontas
1 tubo de cola líquida ou em bastão
2 pastas finas, transparentes e com elásticos
2 canetas esferográficas azuis
1 caneta colorida
1 caneta marca-texto na cor amarela
1 corretivo (preferencialmente de fita)
1 régua - 30 cm
1 caixa de lápis de cor
1 repelente em spray
1 protetor solar
1 caixa de lenços de papel
1 garrafa d’água
1 copo extra. Sugestões: copo retrátil de silicone, copo de plástico durável, etc.

Importante:
➢ Identificar materiais e peças de uniforme;
➢ Trazer todos os materiais no primeiro dia de aula;
➢ Além da máscara do rosto, mais 2 máscaras para troca durante a tarde. Para as
aulas de Educação Física, trazer uma máscara descartável. Um saquinho com as
máscaras limpas e outro para guardar as máscaras usadas (quando forem de
pano);
➢ Os materiais que estiverem em bom estado, poderão ser reaproveitados.

Empresas credenciadas para venda de uniformes:
• Weikki Confecções – 3322 2593
• Casulo Confecções – 984015937
O uso de uniforme é obrigatório em todas as turmas.

Livros didáticos e de Literatura

COMPONENTES CURRICULARES

LIVROS DIDÁTICOS

CIÊNCIAS

1 caderno grande, espiral, capa dura, (96 folhas). Pode ser

dividido com outro componente curricular.
Panoramas Ciências - 8° ano
Autor: Leandro Pereira
Editora: FTD
Edição: 2019
LÍNGUA ESPANHOLA

1 caderno grande, espiral, capa dura (96 folhas). Pode ser
dividido com outro componente curricular.
Ventana al español 3
Editora: Moderna
3ª edição 2021
Disponível para venda no site https://disal.com.br/logosofico

*Para quem não tem ainda minidicionário, sugerimos o das
Editoras Santillana ou Señas.

GEOGRAFIA

1 caderno grande, espiral, capa dura (96 folhas). Pode ser
dividido com outro componente curricular.
Panoramas Geografia - 8º ano
Autor e Organizador: Marcelo Moraes Paula
Editora: FTD
Edição: 2019

HISTÓRIA

1 caderno grande, espiral, capa dura (96 folhas). Pode ser
dividido com outro componente curricular.
Panoramas História – 8º ano
Autor: Gislane Campos Azevedo
Editora: FTD
Edição: 2020

LÍNGUA INGLESA

1 caderno grande, espiral, capa dura, (96 folhas). Poder ser
dividido com outro componente curricular.
Livro: SHAPE IT - Level 3 - FULL COMBO WITH PRACTICE EXTRA
(Student’s book and workbook). CAMBRIDGE. ISBN 978-1108-85411-5
Disponível para venda no site https://disal.com.br/logosofico
*O minidicionário pode ser o mesmo do ano anterior. Em caso
de compra, sugerimos o das Editoras Cambridge ou Oxford.
Atenção: As obras literárias para o projeto de leitura de
2022 estão em análise e serão solicitadas no início do 1º
trimestre.

MATEMÁTICA

➢
➢
➢
➢

Post-it;
1 Kit de réguas: régua de 30cm, transferidor e esquadro.
Compasso;
Caderno de 10 matérias – para o ano todo e para as aulas
de Educação Financeira;
➢ 1 calculadora científica.
Panoramas Matemática - 8º ano
Autor: Joamir Roberto de Souza
Editora: FTD
Edição: 2019
Panoramas Caderno de Atividades - Matemática - 8º ano
Autor: Joamir Roberto de Souza
Editora: FTD
Edição: 2019

MATEMÁTICA

LÍNGUA PORTUGUESA

O homem que calculava
Autor: Malba Tahan
Editora: Record
Edição: 100ª - comemorativa

1 caderno grande, espiral, capa dura (96 folhas).
Livros de literatura:
1º livro: Os Miseráveis
Autor: Victor Hugo
Editora: FTD, 2013

2º livro: A Megera Domada
Autor: Willliam Shakespeare – Tradução e adaptação -Walcyr
Carraco
Editora: Moderna, 2014 -Ed. 2
Panoramas Língua Portuguesa - 8º ano
Autora e Organizadora: Cristina Hüller
Editora: FTD
Edição: 2019

Gramática Fundamental - 8º ano
Autor: Douglas Tufano
Editora: Moderna
3ª edição 2017

