
   
 

 
 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO 8º ANO – 2018 
 
LÍNGUA PORTUGUESA:  1 minidicionário, 1 caderno grande espiral de 100 fls. , 1 pasta de elástico e 1 
caderno espiral grande de 50 fls. 

 
PORTUGUÊS:    Geração Alpha – 8º ano (1ª edição)  
      Autoras: Cibele Lopresti Costa e Greta Marchetti 
       Editora: SM 

 
LEITURAS  
 

 Monte Veritá 
Autor: Gustavo Bernardo 
Editora: Rocco. 

 
 Extraordinário 

Autora: RJ Palacio 
Editora: Intrínseca 

 
 A morte tem sete herdeiros 

 Autor:  Stella Carr &  Ganymedes Jose 
Editora: Moderna 
 

FORMAÇÃO DO LEITOR:  caderno espiral 80 fls 
 

 Mitos e lendas brasileiros em prosa e verso 
 Autor: Valdeck de Garanhus 
 Editora: Moderna 
 
 Este seu olhar 
 Autor: Regina Ziberman 
 Editora: Moderna 
 
 O médico e o monstro 
 Autor: Walcyr Carrasco 
 Editora: Moderna 

 
 HISTÓRIA: 1 caderno grande espiral de 80 fls.  
 

 História Sociedade e Cidadania - 8º ano 
Autor: Alfredo Boulos Junior 
Editora: FTD 

 
GEOGRAFIA: 1 caderno grande espiral de 80 fls. 
                            

 Geografia Espaço e Vivência – 8º ano (6º edição 2016) 
Autores: Levon Boligian , Rogério Martinez, Wanessa Garcia e Andressa Alves 
Editora: Atual. 

  



 
 

  
 
CIÊNCIAS:   1 caderno grande de espiral 80 fls. e 1 pasta catálogo de 20fls. 
 

 Observatório de Ciências – 8º ano (2ª edição, 2016) 
Autores: Miguel Thompson e Eloci Peres Rios. 

       Editora: Moderna – Edição 2015  
 
MATEMÁTICA:  1 caderno grande espiral de 80 fls., 1 compasso, 1 par de esquadros, 1 régua, 1 
transferidor e 1 pasta catálogo  

 
 Matemática – 8º ano (8ª edição) 

Autor: Bianchini 
Editora: Moderna 

 
INGLÊS:  1 pasta de elástico e 1 dicionário inglês-português / português-inglês. 
 

 Log In -3 
Second Edition 
Editora: Richimond 

 
ESPANHOL:   1 pasta de elástico, 1 minidicionário português-espanhol c/ CD Rom – Santilhana e                       
1 caderno. 
 

 Contraseña – Vol 3 
 Autores: Simone Rinaldi – Marilia Vasques Callegari. 
 Editora: Santillana 
 

OBS: AO LONGO DO ANO, PODERÃO SER ADOTADOS LIVROS PARADIDÁTICOS. 
 
ARTES: (Material que ficará na pasta) 
 
1 pasta polionda para desenho – tamanho 35x 50 – A3 
1 borracha para desenho 
1 apontador 
2 lápis 2B 
2 lápis 4B 
2 lápis 6B 
1 caixa de lápis de cor com 24 cores 
1 caixa de lápis pastel com 12 cores 
1 conjunto de hidrocor grosso com 12 cores 
1 conjunto de hidrográficas com 36 cores 
1 caneta fine pen (ou similar) preta  
1 caneta fine pen (ou similar) vermelha  
1 caneta fine pen (ou similar) azul 
1 tubo de cola bastão (scotch) 
1 tubo de cola Polar Arte Compacto (90gr) 
1 tesoura de ponta redonda (Tramontina) 
1 compasso 
1 conj. de esquadros 
1 régua 40 cm 
1 folha de cartolina 
1 folha de papel cartão duplex branca (sem estar amassada) 
100 folhas (50 por semestre) de papel 40k – tamanho cavalete ou A3. 



 
 
 
Revistas com muitas figuras coloridas 
 
OBS: 
 
* Este material poderá ser substituído ao longo do período.  
 

 Serão solicitados outros materiais no decorrer das aulas, quando se fizer necessário. 
 Todo material deverá ser reposto à medida que for acabando 
 O material deverá ser etiquetado com o nome e o ano do aluno. 
 Os materiais poderão ser compartilhados com mais de uma disciplina. 

 
 

LISTA DE MATERIAL DE USO ANUAL DO  8º ANO - 2018: 
Materiais que ficarão na escola 

 
2 borrachas brancas 
1 cola bastão 
3 Canetas Fine-Pen ou Similar (preta e vermelha) 
3 Canetas esferográfica (preta, azul e vermelha) 
2 fitas de empacotamento transparente 
2 fitas crepe (19mmx50m) 
12 tintas guache 250 ml – 2 de cada cor (branca, preta, laranja, marrom, verde escuro e azul escuro) 
1 conjunto de hidrocor 12 cores  
2 cartolinas (laranja e preta) 
1 Resma de papel A4 
1 Trincha de 19 mm. 
1 vidros de pintura relevo gliter 35ml 
1 lápis 6B 
1 lápis 2B 
 
         
Este material deverá ser entregue a Noely ou Lenilda na secretaria da escola, até 09/02/18.  
 
Obs:  

Os livros didáticos da Editora Moderna podem ser adquiridos pelo 
site: www.modernacompartilha.com.br 
(Ciências, Matemática, Inglês e Espanhol) 

Parcele em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, 
Receba 5% de desconto nas compras à vista e parceladas. 

Aproveite a comodidade de retirar os livros na própria escola. 
Informe-se na secretaria! 

 
A compra pelo site é bem simples, basta acessar o endereço: www.modernacompartilha.com.br e clicar 
na opção “compre aqui” e se cadastrar utilizando um e-mail pessoal.  
 
Digite nos locais indicados: 

 A cidade que a escola se localiza; 

 A data de nascimento do aluno; 

 Nome do aluno; 
Ao clicar no nome do aluno, inicia-se o processo de compra utilizando os dados do comprador. 
 

 

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

