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Lista de materiais 2010  •  8.ª Série  
 

Áreas de Conhecimento Título / Autor / Editora 

Língua Portuguesa • Português: Linguagens – 8.ª série – 3.ª ed. Reformulada (com a  

    nova ortografia) 
 William Roberto Cereja e Thereza Magalhães 
 ATUAL 

Ciências • Ciências – PROJETO ARARIBÁ – vol. 9 
 Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora  
     Moderna - 2.ª ed.  
 MODERNA 

História • História – Das cavernas ao terceiro milênio – 2.ª ed. 
 Patrícia Ramos Braick e Myrian Becho Mota 
 MODERNA 

Geografia • Geografia – Homem e Espaço – 9.º ano / 8.ª série – 21.ª ed./2008  
 Elian Alabi Lucci 
 SARAIVA 

Matemática  • Matemática – Projeto Araribá – 2.ª ed./2007 – 9.º ano 
 MODERNA 

Ensino Religioso • Redescobrindo o Universo Religioso – Ensino Fundamental –  
 Ed. atualizada – VOLUME 9 
 Mário Renato Longen 
 VOZES 

Língua estrangeira Moderna - Inglês •   American Inspiration for Teens – volume 4 (Student’s Book, Workbook e 
CD-ROM inclusos em um único volume) 

      Judy Garton-Sprenger e Phillip Prowse 

     MACMILLAN 

Artes • Caderno de Artes - Bom Jesus  

     (disponível para compra nas unidades Bom Jesus) 

Filosofia •   Caderno de Filosofia – Bom Jesus  

     (disponível para compra nas unidades Bom Jesus) 

 

OBSERVAÇÕES: 

 O aluno deverá adquirir o Caderno de Atividades. Esse material é semestral e estará disponível para venda na unidade aos 
alunos que não optarem pela compra do kit de material na escola.  

 No decorrer do ano, o aluno realizará leituras de livros paradidáticos e estes estarão disponíveis para venda na unidade. 

 Materiais diversos: penal ou estojo, caneta azul, caneta preta, caneta vermelha, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, 

tesoura sem ponta, tubo de cola em bastão e compasso deverão ser adquiridos pelo aluno. 

 O aluno poderá utilizar caderno universitário ou arquivo escolar. 

 Identificar todo o material com nome completo e série do aluno, inclusive o uniforme. 

 A agenda será entregue na primeira semana de aula, sem custo para o aluno. 

 Recomendamos a aquisição de um dicionário de Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia para auxiliar nos estudos. 
Recomendamos a aquisição de um dicionário de Inglês para auxiliar nos estudos.  

 Recomendamos a aquisição de um atlas geográfico. (sugestão: Atlas Geográfico Mundial, Antônio Guerra; Heinrich Hasenack; 

Adalberto Scortegagna – Editora – Fundamento). 
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