
 
 

 

LISTA DE MATERIAL 2021 – 8º ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA E PRODUÇÃO TEXTUAL: 

01 caderno universitário de 96 folhas;  

01 pasta catálogo com colchetes e 50 plásticos A4;  

01 minidicionário atual para consultar em casa. 

Câmera e microfone habilitados para participar das aulas a distância. 

Livros de literatura de compra obrigatória:  

1. Histórias Extraordinárias. Edgard Allan Poe. Trad. Antonio Carlos Vilela. Ed. Melhoramentos.  

ISBN 978-85-06-05828-2. 

Obs.: No decorrer do ano letivo, serão solicitados outros livros literários e mais um caderno de 96 folhas. 

 

SUGESTÕES DE LEITURA (compra facultativa, apenas para os estudantes e famílias que desejam ampliar o 

repertório de leitura da literatura): 

1. Revistas de divulgação científica (podem ser assinaturas digitais): Galileu, Superinteressante, National 

Geographic, Scientif American Brasil. 

2. Canções Seguido de Sapato Florido e A Rua dos Cataventos. Mário Quintana. Org. Italo Moriconi. Ed. Alfaguara 

(9 de agosto de 2012).  

3. Pai contra mãe. Machado de Assis. Artes e Ofícios Editora. 

4. A Queda da Casa de Usher. Edgar Allan Poe. Farol Literário; 1ª edição (24 de junho de 2014). 

Observações: 

ü No caso das compras dos livros didáticos, informamos que só serão aceitas as edições indicadas na 

lista de materiais, conforme descrição detalhada e ISBN.  

ü Pasta sanfonada para uso comum (compra a ser realizada após o início do ano letivo, após 

orientação da Equipe e professores).  

ü 01 Pen-drive com identificação na parte externa, para uso nas diversas disciplinas. 

ü Identificar todo material com etiquetas com o nome completo e série do(a) estudante. 

ü Uma agenda escolar pequena para uso cotidiano.  

ü Material comum a todas as disciplinas e em quantidade suficiente para o ano todo: apontador, 

borracha, caneta marca-texto, canetas esferográficas preta, azul e verde, vermelho, canetas 

hidrocor (4 cores), cola em bastão, lápis/lapiseira e grafite, lápis de cor, régua e tesoura sem ponta, 

post-it em tamanhos variados. 



 
 

5. Testemunha de Acusação e outras histórias. Agatha Christie. Ed. L&PM Pocket; 1ª edição (15 de janeiro de 

2015).  

6. Leituras de escritor. Org. Ana Maria Machado. Ed. SM Paradidático; 2ª edição (1 de janeiro de 2009). 

7. Crônicas para Jovens: de bichos e pessoas. Clarice Lispector. Ed. Rocco; 1ª Edição, 2012.  

8. Eu, Robô. Isaac Asimov. Editora Aleph. Tradução: Aline Storto Pereira. 

9. Coisas Simples do Cotidiano. Rubem Braga. Editora: Global; 2ª edição (13 de junho de 2013). 

 

MATEMÁTICA: 

Livro: Araribá Plus: Matemática 8 – Editora Moderna– 5ª edição - 2018 - ISBN: 9788516112691. 

01 caderno universitário quadriculado – não pode ser fichário;  

01 régua 30 cm de plástico ou acrílico;  

01 transferidor;  

01 compasso. 

 

HISTÓRIA  

Livro: Projeto Teláris História – 8º ano – Claudio Vicentino – Editora Ática - 3ª Edição; 2019.  ISBN 

9788508193509. 

01 caderno universitário de 96 folhas.  

 

GEOGRAFIA: 

Livro: Expedições geográficas 8 – Melhem Adas e Sergio Adas – Editora Moderna – 3ª. Edição, 2018 ISBN 978-85-

16-11355-1.  

01 caderno universitário de 96 folhas. Não será aceito caderno com várias matérias.  

 

CIÊNCIAS: 

Livro: Ciências Naturais – Aprendendo com o Cotidiano 8º, 7º Edição. Eduardo Leite Do Canto - Editora Moderna.     

ISBN 9788516119218.  

01 caderno universitário de 96 folhas. 

  

 



 
 

 

ENSINO RELIGIOSO 

01 caderno universitário de 96 folhas.  

Livro de Literatura: 

Gandhi: minha vida é minha mensagem. Jason Quinn. Ilustração: Sachin Nagar. Tradução: Thelma Annes. São 

Paulo: Editora Cereja, 2015. - ISBN: 9788587779465. 

Obs.: O título de literatura poderá ser adotado como leitura obrigatória ao longo do ano.  

 

INGLÊS 

01 minidicionário – Inglês/Português (OXFORD ou RICHMOND); 

01 caderno universitário; 

Obs.: Será solicitado um livro de literatura no decorrer do ano. 

1º Semestre 

*** English Experience 3A – Student's book – Ensino fundamental – Anos finais. 

       English Experience 3A – CLIL Activity book – Ensino fundamental – Anos finais. 

2º Semestre 

*** English Experience 3B - Student’s book – Ensino Fundamental – Anos finais. 

      English Experience 3B – CLIL Activity book – Ensino fundamental – Anos finais. 

***Material exclusivo, indisponível para compra nos canais comuns de venda. Para maiores informações, por 

favor acesse o curso no Moodle Bilíngue 6º, 7º e 8º: tutoriais de aquisição.  

Link: https://www.moodlerje.com.br/course/view.php?id=11065 

As famílias novas que efetuaram a matrícula para 2021, caso tenham problemas com a plataforma de compras, 

por favor entrar em contato via e-mail: rosicleam@colegiomedianeira.g12.br  

 

ESPANHOL 

Livro: Ventana al español 3– Adriana Pedro de Almeida e Roberta Amendola – Editora Santillana. (Livro do 

estudante+leitura+CDROM). 2ª. edição, 2016 - ISBN 978-85-16-10377-4 (LA) - ISBN 978-85-16-10378-1 (LP) 

01 caderno universitário de 96 folhas. 

*apenas para os estudantes cujas famílias optaram pela continuidade do Espanhol em 2021.  

 



 
 

 

 

Arte  

01 lápis 2B; 

01 lápis 6B;  

01 tesoura sem ponta;  

01 tubo pequeno de cola líquida branca; 

02 borrachas macias; 

01 apontador com depósito;  

01 pincel chato nº 10;  

01 caixa de lápis de cor aquarelável (pode usar a mesma dos anos anteriores); 

01 caneta de ponta porosa preta (pode ser Stabilo ou semelhante); 

01 bloco de papel Canson A3 20 folhas; 

01 caderno brochura grande de 48 folhas;  

01 tela para pintura 40x50 cm (para o 2º Trimestre); 

05 tubos 20ml de tinta acrílica nas cores azul cerúleo, amarelo cádmio, magenta, preto e branco (para o 2º 

Trimestre).  

Obs.: Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano, para atividades específicas. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

01 caderno pequeno (40 folhas) ou uma parte de caderno universitário. 

 

 


