
 

 

8º ano - Ensino Fundamental 2  
 

 

Sugestões para compra dos livros Didáticos, Paradidáticos e papelaria:  
 

LIVRO FÁCIL - PLANTÃO DE VENDAS DE MATERIAL DIDÁTICO NA ESCOLA  

De segunda a sexta, das 8h às 17h30 (Período de 7 a 18/12 e de 4 a 29/01/2021 e no sábado 16/01/2021 das 9h às 14h).  
  

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 FTD21SPIML) a partir de 21/12/2020. 
 

 

 As vendas no colégio ocorrerão apenas nos dias 12, 19 e 26/01/2021 das 8h às 17h. 

DISCIPLINAS  
LIVRO   AUTOR   EDITORA   

  

  

  

  

  

  

Língua  

Portuguesa  

Projeto Araribá Plus (Vol. 8) Livro e Caderno de atividades – 

ISBN: 9788516111786 e ISBN: 9788516113476 

     

PARADIDÁTICOS:  LIVROS FÍSICOS  
  

1. O menino no espelho (1º bim).  – ISBN:  9788501915504   

  

2. Ponte para Terabitia (3º bim) - ISBN: 9788516050528     

 

3. Revolução dos bichos H.Q. (4º bim) – ISBN:  
9788535931419 

  

  

    

  

 

Sabino, Fernando  

  
Paterson Katherine 

 

Orwell, George  

  

 

  
  

 

 

 

Molnar, Ferenc 
  

Wells, H. G. 
  

Lacerda, Rodrigo  
  

Sedgwick, Marcus 
  

Ondjaki 

Moderna   

    

  

 

Record   

  

Moderna 

 

Quadrinhos na Cia – 

Companhia das Letras  

  

  LIVROS DIGITAIS PARA SEREM LIDOS NA PLATAFORMA   

 

 

ÁRVORE DE LIVROS S (Adquirir assinatura)  
 

1. Os meninos da rua Paulo (1º bim)  
  

2. A máquina do tempo (2º bim)  
  

3. Fazedor de velhos (2º bim)  
  

4. A ilha das sete luas (3º bim)  
  

5. Bom dia, camaradas (4º bim)  
  

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

 
   

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  Compañeros 3 – Curso de Espanhol (nueva edición) – com 

licença digital – ISBN: 9788497789394 

 

Francisca Castro, Ignacio  

Rodero e Carmen Sardinero  

SGEL   

http://www.ftdcomvoce.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

• 1 caderno 100 folhas (universitário).  

• 1 pasta catálogo c/ 20 sacos plásticos. (somente para alunos novos e alunos que não tem) 

  

MATEMÁTICA  
 

• 1 caderno 100 folhas (universitário).  

• 1 régua transparente (30 cm).  

• 1 compasso de boa qualidade.  

• Grafite para compasso.  

• Jogo de esquadro (30º e 45º)  

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 guache 

 1 pincel chato nº14 

 1 tela para pintura 30x30cm. (somente para alunos novos) 

 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. (Somente para alunos novos no colégio) 

  

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.  


