
 

 

8º ano - Ensino Fundamental 2  
 

 

 

PLATAFORMA ÁRVORE DE LIVROS - venda exclusiva pelo site: https://www.arvore.com.br/ 

Para efetuar a compra na Plataforma será necessário ter em mãos o código utilizado para acesso durante esse ano.  

 

EDITORA FTD - A compra poderá ser feita diretamente pelo site da editora no endereço: www.ftdcomvoce.com.br (cupom para 

efetuar a compra FTD22SPIML) a partir de 6/12/2021. 

 

BOOKFAIR: www.bookfair.com.br 
 

Os demais livros paradidáticos dessa lista também poderão ser adquiridos no endereço acima.   

Código para efetuar a compra: cmisplivros 

 

Sugestão para compra de itens de papelaria: 

BRASILEIRINHO PAPELARIA - Av. Bernardino de Campos, 102 – Paraíso / Contatos: (11) 3889-8566 e WhatsApp (11) 97222-7263 

DISCIPLINAS  
LIVRO   AUTOR   EDITORA   

  

  

  

  

  

  

Língua  

Portuguesa  

Se liga na Língua – ISBN: 9788516118020 
 

     

PARADIDÁTICOS:  LIVROS FÍSICOS  
  

1. Horas mortas (1º bim)  - ISBN: 9788590645108    

  

2. Histórias de Mistério (1º bim) - ISBN: 9788535918816     

 

3. Em algum lugar nas estrelas (3º bim) - ISBN:  
9788566636833 

 

4. O sol é para todos – HQ (4º bim) – ISBN: 9788503013543 
   

Cristiane Siniscalchi 

Wilton Ormundo 
 

  

 
Antonio Schimeneck  

  
Lygia Fagundes Telles 

 

Clare Vanderpool  

  

 

Fred Harper, Fordham  
 

 

 

 
 

 

Rodrigo Lacerda 
  

H. G.  Wells 
  

Jarid Arraes 
  

Ondjaki 

Moderna   

    

  

 

Ama Livros 

 
Seguinte 

 

Darkside 

 

 

Record 

 LIVROS DIGITAIS PARA SEREM LIDOS NA PLATAFORMA   

 

 

ÁRVORE DE LIVROS S (Adquirir assinatura)  
 

1. Fazedor de velhos (2º bim)  
  

2. A máquina do tempo (2º bim)  
  

3. Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis (3º bim)  
  

4. Bom dia, camaradas (4º bim)   

Matemática  Projeto Araribá Plus (Vol. 8) – ISBN: 9788516112691 

 
Obra Coletiva   

Moderna   

Geografia   Panoramas (Vol. 8) Livro e Caderno de atividades – ISBN: 

9788596024426 e ISBN: 9788596024747   
 

Angela Rama, Denise 

Pinesso e Marcelo Moraes  

 FTD  

  

Ciências  Panoramas (Vol. 8) Livro e Caderno de atividades  

 – ISBN: 9788596024341 e ISBN: 9788596024662 

Leandro Pereira de Godoy  FTD  

História  Sociedade & Cidadania (Vol. 8) Livro e Caderno de atividades – 

ISBN: 9788596020596 e ISBN: 9788596024983       

Alfredo Boulos Junior   FTD   

   

  

Inglês  
 Programa Bilíngue – International School     

 (O material será entregue no início das aulas)  

Espanhol  
 

Palabras en interacción (Vol. 8) - ISBN: 9788596008518 
 

Romanos & Jacira 

 

Edelvises/FTD 

https://www.arvore.com.br/
http://www.ftdcomvoce.com.br/
http://www.bookfair/


 

 

 

 

 

8º ano - Ensino Fundamental 2  
 

LÍNGUA PORTUGUESA  
 

• 1 caderno 100 folhas (universitário).  

• 1 pasta catálogo c/ 20 sacos plásticos.  

  

MATEMÁTICA  
 

• 1 caderno 100 folhas (universitário).  

• 1 régua transparente (30 cm).  

• 1 compasso de boa qualidade.  

• Grafite para compasso.  

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA  
 

 1 camiseta grande para proteger o uniforme durante as aulas de Arte.  

 1 bloco de papel canson para desenho creme A3 – 140g   

 1 caixa de lápis de cor (12 cores).  

 1 estojo de 12 cores de tinta aquarela 

 1 pincel chato nº14 

 1 tela para pintura 30x30cm.  

 1 Estojo de tinta acrílica com 6 cores (amarelo, azul, vermelho, branco, preto e verde)  

Obs.: Os materiais serão de uso individual, cada aluno será responsável em organizar, guardar e trazer o material para as aulas de artes. 

 

DEMAIS DISCIPLINAS  
 

• 3 cadernos 100 folhas (universitário) – Geo., Hist. e Ciên.  

• 3 cadernos 50 folhas (universitário) – Ens. Relig., Ing. e Esp.  

• 1 bloco de folhas de fichário.  

• 1 pacote de 500 folhas de papel sulfite – branco – A4.  

  

ORIENTAÇÕES GERAIS:   

• Comprar apenas o solicitado, evitando excessos;  

• Evitar mochilas grandes e pesadas – as salas possuem escaninhos. O estudante transportará somente o material 

necessário;  

• Identificar todo o material escolar e peças do uniforme com nome completo;  

• Durante o ano serão solicitados materiais para reposição, conforme a necessidade;  

• A apostila de Ensino Religioso e a agenda anual do Colégio serão entregues no início das aulas.  

  

  

ENTREGA DE MATERIAL: O aluno deverá estar, no 1º dia, com todo material solicitado.  


