
 

  Material Escolar 2019 – EIC - 8º ano 
LIVROS DIDÁTICOS 

 Língua Portuguesa: Diálogo em gêneros, 8º ano - Eliana Beltrão/Tereza Gordilho - 2ª Ed. Renovada - Ed. FTD - SP -2016. 
 Inglês: Team Up 3: student book: with workbook – 1. Ed. – São Paulo FTD, 2014 – Editora Standfor (acompanha revista Pedagógica) 
 Espanhol:  Ventana al  español 3 – Santillana – Roberta Amendola –  2ª Edição – Moderna – SP – 2016. 
 Ensino Religioso: Diálogo Inter-religioso – Volume 8 – Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto - Ed. FTD - SP – 2018. 
 História: História Sociedade & Cidadania, 8º ano - Alfredo Boulos Júnior - 3ª Edição - Ed. FTD - SP - 2015. ISBN 978-85-20-00371-8. 
 Geografia: GGB Geografia Geral e do Brasil, 8º ano - João Carlos Moreira, Eustáquio de Sene – 1ª Edição – Ed. Scipione - SP -2014. 
 Matemática: A Conquista da Matemática, 8º ano - José Ruy Giovanni /Benedicto Castrucci /José Ruy Giovanni Júnior - Ed. FTD - SP - 2015. 
 Desenho Geométrico: Desenho Geométrico - Ideias e imagens – Volume 3 - Sonia Maria Gonçalves Jorge - 5ª Edição -Saraiva - SP. (O livro 

será utilizado pelo educando no 8º e 9º ano). 
 Ciências: Companhia das Ciências, 8º ano - João Usberco...[et al.] - 3ª Edição - Saraiva - SP - 2015. 

 

LIVROS DE LITERATURA  

(As literaturas poderão ser adquiridas no formato impresso ou digital) 

Língua Portuguesa: 
 Perfeito de todo jeito – Domingos Pellegrini – FTD; 
 A Face Oculta - Maria Tereza Maldonado - Editora Saraiva; 
 O ovo do elefante -Tiago de Melo Andrade - Editora Melhoramentos; 
 Dona Casmurra e seu Tigrão - Ivan Jaf - Editora Ática. 

Língua Inglesa: 
 The curious case of Benjamin Button – F. Scott Fitzgerald - Editora Standfor; 
 The Canterville Ghost and Other Stories - Oscar Wilde - Editora Macmillan. 

Língua Espanhola: 
 Los Tres Mosqueteros – Alexandre Dumas - Editora Edelvives; 
 ¿Quién quiere a los viejos? – Ricardo Alcántara/Gusti - Editora Edelvives. 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 Um minidicionário de Português, um minidicionário de Inglês e um minidicionário de Espanhol. (Sugestão dicionário online) 
 7 cadernos: disciplinas de Português, Inglês, Espanhol, Matemática, Ciências, História e Geografia (pequenos ou de matérias, espiral ou 

de brochura).   
 Ensino Religioso: poderá ser utilizado o mesmo caderno de 2018. 
 Desenho Geométrico: compasso, régua de 20 à30 cm e um caderno de desenho (tamanho A4 – capa dura). 
 Artes: um caderno de desenho (tamanho A4 – capa dura), lápis de desenho 2B, 4B e 6B. O educando poderá utilizar o mesmo caderno 

de 2018.  
 Os materiais que serão utilizados nas aulas de Arte, em trabalhos individuais e de equipe, deverão ser providenciados pelos educandos, 

quando solicitados pelos professores.  
 Caneta esferográfica preta ou azul, caneta marca texto, lápis ou lapiseira, régua, borracha, lápis de cor (12 cores), uma (01) pasta fina de 

elástico, tubo de cola branca e tesoura pequena sem ponta. 
 01 Resma de papel A4 Branco (entregar no dia 08/02/2019, em sala). 
Agenda Escolar - Será entregue ao educando, em sala de aula, no primeiro dia letivo. Deverá ser preenchida com todos os dados pessoais 

do estudante e do responsável. Seu uso é obrigatório. 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 Os livros usados que poderão ser negociados para o oitavo ano de 2019 são os de Matemática, Geografia, História, Ciências e literaturas.  
 Os livros usados que NÃO poderão ser negociados, Português, Inglês, Espanhol, Desenho Geométrico e Ensino Religioso, pois são livros 

consumíveis (atividades realizadas no próprio livro).  
 Observar com atenção as especificações citadas nesta listagem, pois os conteúdos mudam de uma edição para a outra.   
 Não será aceita a cópia de livro (Lei dos direitos autorais nº 9610/98). 
 Identificar todo o material de uso pessoal (livros, cadernos e uniformes) com caneta permanente, evitando perdas.  

VENDA DOS LIVROS NA ESCOLA 
 Com descontos consideráveis, os livros novos poderão ser adquiridos no posto de vendas do Educandário, no período de 12/12/2018 a 

21/12/2018 e 14/01/2019 a 01/02/2019 (exceto sábado e domingo), das 09horas às 16horas, em até 3 vezes (1+2 vezes) ou à vista, em 
cheque ou dinheiro. 

 Os livros usados poderão ser ofertados por educandos dos anos anteriores, por meio de mural específico, dentro da escola. Este mural 
estará disponível no período de 03/12/18 a 01/02/19. Ressaltamos que a escola não é responsável pelas transações realizadas, visto que 
serão feitas entre as famílias.  
 

http://www.scipione.com.br/SitePages/Colecao.aspx?cdColecao=212&Exec=1

