
  8º ANO  - ENSINO FUNDAMENTAL 
      RELAÇÃO DE MATERIAIS – 2022 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. Lembramos que faremos uma reunião com os pais/responsáveis dos Alunos Novos do 7º, 8º e 9º Ano do

Fundamental e Médio, no dia 18/02/22 (14h:on-line*) *O link será encaminhado para o e-mail dos pais/responsáveis.
2. Os modelos e tamanhos dos materiais de uso diário (cadernos, canetas, lápis...) ficam a critério da família.
3. É indispensável que todos os materiais estejam identificados com o nome completo do aluno.
4. O material de uso diário deve ser reposto conforme for terminando.
5. Pedimos especial atenção à mochila e ao estojo do aluno, buscando adquirir modelos simples e leves, contribuindo

assim para a diminuição do peso a ser transportado todos os dias.
6. Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior (pastas, tesoura, régua,

etc).
7. Por ocasião de aulas práticas, serão solicitados alguns materiais ao longo do ano;
8. Dia 16/02/22 - Início das Aulas - 6º ao 9º Ano, Ensino Médio e Profissionalizantes (Uso obrigatório do Uniforme).

❖ Lembramos da necessidade de os alunos terem os livros já no início do ano, pois são instrumentos essenciais

para sua aprendizagem.

❖ Para que os livros estejam disponíveis no Colégio na primeira semana de aula, é fundamental efetuar a compra

até o dia 26/01/2022, em função da logística de entrega.

RELAÇÃO DE LIVROS – 2022 

LIVROS ADOTADOS DA EDITORA MODERNA  

A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, com condições especiais de 

parcelamento, conforme informações no link a seguir: https://www.modernacompartilha.com.br/ 
Depois de acessar, basta clicar na seção COMPRE AQUI no menu superior. CADASTRE-SE OU FAÇA O 

LOGIN. Caso você já tenha comprado conosco anteriormente, basta iniciar a sessão inserindo seus dados de login e 
senha. Se não tiver cadastro conosco, cadastre-se inserindo todos os dados solicitados do responsável pelo aluno 
(CPF cadastrado na matrícula do seu filho na escola e e-mail pessoal válido) 

➢ Formas de Pagamento:

• Para a sua conveniência, será possível utilizar até dois cartões de crédito para o pagamento.

• Compras efetuadas até 31/01/2022 - 10x sem juros.

• Compras efetuadas até 14/02/2022 – 9x sem juros.

➢No Colégio, no período de 16 a 21 de fevereiro, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal até

14/02/2022, mediante apresentação do comprovante de pagamento.

➢Após 22/02/2022, os livros poderão ser adquiridos somente via Portal e enviados para residência do aluno,

mediante pagamento de frete.

➢ Os livros também poderão ser adquiridos no Colégio, no período de 16 a 21/02/22.

- Araribá Plus Geografia  8 –

5ª edição - Ed. Moderna 

- Araribá Plus História  8 –

5ª edição - Ed. Moderna 

- Students for PEACE –Eduardo Amos e

Renata Condi – Vol.3 – 2ª edição - Editora 

Richmond  (vendido pela Ed. Moderna) 

https://www.modernacompartilha.com.br/


LIVROS ADOTADOS DA EDITORA SM 

 A Editora SM oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no endereço 
www.smdireto.com.br  adicionando o número de voucher de acordo com a série cursada pelo aluno, conforme 
tabela a seguir:

➢ Os Kits adquiridos até 26/01, serão entregues no colégio de 16 a 21 de fevereiro, mediante apresentação do

“COMPROVANTE DE RETIRADA”.

➢ Formas de pagamento - com 20% de desconto: * Para quem efetuar a comprar até 26/01/22

➢ - 12x sem juros para compras até 31/12/21, no cartão de crédito;
➢ - 10x sem juros para compras até 26/01/2022, no cartão de crédito;
➢ - Pagamento à vista no boleto ou cartão de crédito.

➢ Após 26/01 os livros poderão ser adquiridos no Colégio, no período de 16 a 21/02/22, com desconto de

10% e parcelado em até 04 vezes no cartão.

8º ano 129148F28 

- Português – Geração Alpha –

Cibele Lopresti Costa e Greta 

Marchetti - Vol . 8  – 3ª edição – 

Editora SM  

- Português – Aprendizagem

Língua Portuguesa/Atividades  - 

Vol . 8  – Editora SM 

- Convergências Matemática 8 –

Eduardo Chavante – 2ª edição - 

Editora SM 

- Caminhar Juntos – Ensino

Religioso – Vol.8 – Humberto 

Herrera - 1ª edição -  Editora SM  

- Ciências – Geração Alpha –

André Catani e João Batista 

Aguiar - Vol. 8 – 3ª edição – 

Editora SM  

http://www.smdireto.com.br/


LIVRO ADOTADO DA EDITORA SOMOS 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

        Nosso Colégio desenvolve, anualmente, o Projeto de Literatura, um trabalho desenvolvido com todas as turmas, 

objetivando a formação de leitores, tarefa da família e da escola. 

       As seguintes obras serão trabalhadas ao longo do ano letivo: 

- 1º trimestre: Crianças na escuridão. João Emílio Braz- Ed. Moderna
- 2º trimestre: Indicação da Feira do Livro
- 3º trimestre: Admirável mundo novo. Aldous Huxley- Biblioteca Azul

❖ No início do ano letivo, será entregue, pelo professor, a lista com demais leituras anuais.

MATERIAIS DE ARTE 

Observação: 
- Alguns dos materiais citados serão de uso diário; outros serão solicitados previamente para que sejam organizados e trazidos para
utilização nas aulas de arte. O professor irá combinar em sala de aula.

SUGESTÕES DE DICIONÁRIOS: 

* Dicionário da Língua Inglesa (sugestão: The Landmark Dictionary   - Ed. Richmond)

* Dicionário da L.Portuguesa (sugestões: Pequeno Dicionário Houaiss – Ed.. Moderna) OU Dicionário Didático/Editora SM

- Líder em Mim (Decisões - escolhendo meus limites) – 8º ano - Franklin Covey Education

• 1 Caixa de Tinta têmpera (6 cores)

• 1 Pincel chato nº 12

• 1 Tesoura (sem ponta)

• 1 caixa com Lápis de cor (12 cores)

• 1 Lápis (6b ou 8b)

• 1 caderno de desenho A4 espiral com capa dura

• 1 régua

• 1 cola bastão

• 1 tubo de cola líquida (pequena)

• 10 folhas papel colorido A4 120g (marcas sugeridas:
Canson ou Jandainha)

• 10 folhas de desenho A4 120g

A Editora SOMOS oportuniza a compra do Líder em Mim Formação Socioemocional pela 
internet, no site de vendas https://www.livrofacil.net/. Utilize o código de acesso da escola quando 
solicitado: domfeliciano@2022

Orientações em vídeo: https://youtu.be/_wmqgb78PY8

https://youtu.be/_wmqgb78PY8

