
 

 

LISTA DE MATERIAL 2023 – 8º ANO 

 
  

Observações: 

  

1. No caso das compras dos livros didáticos, informamos que só serão aceitas as edições 

indicadas na    lista de materiais, conforme descrição detalhada e ISBN. 

 

2. Uma agenda escolar pequena para uso cotidiano. 

  

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

  

4. Material comum a todas as disciplinas e em quantidade suficiente para o ano todo: 

apontador, borracha, caneta marca-texto, canetas esferográficas preta, vermelha, azul e 

verde, canetas hidrocor (4 cores), cola em bastão, lápis/lapiseira e grafite, lápis de cor, régua e 

tesoura sem ponta, post-it em tamanhos variados. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA E PRODUÇÃO TEXTUAL: 

01 caderno universitário de 96 folhas;  

01 pasta catálogo com colchetes e 50 plásticos A4;  

Livros de literatura de compra obrigatória:  

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

ISBN 978-85-06-05828-2. 

2. Jurassic Park. Michael Crichton. Trad. Marcia Men. Editora Aleph. ISBN 978-65-86064-02-5. 

 

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

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

2015). 

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

5. O fantasma de Canterville. Oscar Wilde. Tradução: Renata Lúcia Bottini. Editora: Berlendis; 1ª edição. 2019 

 



 
 

 

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  

Link da Plataforma de compra – Compartilha EF2  

https://payment.modernacompartilha.com.br/br/comp/version2/inicio 

OBSERVAÇÃO: LINK VÁLIDO PARA COMPRA EM DATA A SER DIVULGADA BREVEMENTE.   

GEOGRAFIA: 

Livro para compra nas livrarias: 

ALVES, Andressa. BOLIGIAN, Levon. Geo 8: território, população e organização do espaço mundial. 1ª Ed. São 

Paulo: Editora do Brasil, 2021. ISBN: 978655817999-3 

LINK PARA COMPRA VIA E-COMMERCE (COM DESCONTO): 

https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/convenios  

Inserir código promocional: 

333B421    

Selecionar o livro e inserir os dados para compra. 

Quaisquer dúvidas, ligar no fone:  

WhatsApp da Editora do Brasil:  

(11) 993295316 

01 caderno universitário de 96 folhas.  

02 folhas de papel milimetrado. 

02 folhas de papel vegetal. 

Lápis de cor, 12 cores. 

 

https://payment.modernacompartilha.com.br/br/comp/version2/inicio
https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/convenios


 
 

 

CIÊNCIAS: 

Link da Plataforma de compra – Compartilha EF2  

https://payment.modernacompartilha.com.br/br/comp/version2/inicio 

OBSERVAÇÃO: LINK VÁLIDO PARA COMPRA EM DATA A SER DIVULGADA BREVEMENTE.   

01 caderno universitário de 96 folhas. 

ENSINO RELIGIOSO 

01 caderno universitário de 96 folhas.  

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

 

INGLÊS 

Link da Plataforma de compra – Richmond Solution  

 

https://payment.richmondsolution.com.br/br/rich/version2/inicio 

OBSERVAÇÃO: LINK VÁLIDO PARA COMPRA EM DATA A SER DIVULGADA BREVEMENTE.   

**Material exclusivo, indisponível para compra nos canais comuns de venda.  

*** O material não será reutilizável de um ano para o outro, pois  além dos livros físicos  tem a utilização da 

plataforma digital que é liberada  após a compra ( ambos fazem parte  do mesmo pacote).  

As famílias novas que efetuaram a matrícula para 2023, caso tenham problemas com a plataforma de compras, 

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

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

01 caderno universitário; 

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

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;  

https://payment.modernacompartilha.com.br/br/comp/version2/inicio
https://payment.richmondsolution.com.br/br/rich/version2/inicio
mailto:rosicleam@colegiomedianeira.g12.br


 
 

 

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

01 bloco de papel Canson A3 20 folhas; 

01 caderno brochura grande de 48 folhas (pode usar o mesmo dos anos anteriores se sobraram folhas limpas). 

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

reaproveitar materiais dos anos anteriores. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

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

 

 


