
             RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 2018 
8º ANO 

1)LIVROS DIDÁTICOS: 

DISCIPLINA TÍTULO EDITORA/ISBN AUTOR SÉRIE/ 
TRADUÇÃO/ED
. 

INGLÊS 
 

SOMENTE PARA NOVOS 
ALUNOS 
 
KEYSTONE A  
(o mesmo utilizado em 2017) 
 
 

 
 
 
ED. PEARSON 
9780328771141 

 
 

 
 
 
ANNA UHL CHAMOT, 
JOHN DE MADO E 
SHARROKY 

 
 
 
ED. 2013 

SOMENTE PARA NOVOS 
ALUNOS 
 
GRAMMAR EXPRESS SERIES 
STUDENT BOOK- 
INTERMEDIATE 
(o mesmo utilizado em 2017) 
 
 

 
 
 
ED. PEARSON / 
LONGMAN 
9780130409850 

 
 
 
MARJORIE FUCHS E  
MARGARET 
BONNER 

 
 
 
2000 
(without Answer 
Key without CD-
ROM ) 

GRAMÁTICA DA 
LÍNGUA 
PORTUGUESA 

SOMENTE PARA NOVOS 
ALUNOS 
 
GRAMÁTICA - TEORIA E 
ATIVIDADES 
(o mesmo utilizado em 2017) 
 

 
 
 
ED. Arstahoiu 
9788532299970 

 
 
 
PASCHOALIN & 
SPADOTO 

 
 
 
1ª ED. 2014 
(nova edição) 

LÍNGUA 
PORTUGUESA, 
MATEMÁTICA,  
HISTÓRIA, 
GEOGRAFIA,  
CIÊNCIAS e 
ARTES 
 

Os livros didáticos dessas disciplinas são da Editora Poliedro e serão disponibilizados 
pelo CLQ aos alunos no decorrer do ano letivo. 

OBS: 1) Para a disciplina de Inglês,  os novos alunos deverão necessariamente adquirir um livro novo, 

original, visto que a metodologia de ensino-aprendizagem proposta exige que o aluno, durante o processo, 

faça ele próprio os grifos e anotações nos textos, não podendo portanto reutilizar um livro que já esteja 

todo grifado e anotado. Este livro poderá ser adquirido através da Distribuidora Saraiva 

(www.saraiva.com.br). 

  

2)LIVROS PARADIDÁTICOS: 

Os Livros Paradidáticos serão solicitados no início do ano de 2018. 

 

3) MATERIAL ESCOLAR: 



❖ Lápis preto ou lapiseira / caneta para marcar textos (cor amarela) / borracha macia / canetas azul, 
preta e vermelha / régua de 20cm / apontador com depósito / 1 tesoura / 1 tubo cola bastão / um 
compasso simples. Para Geometria: um transferidor de 180º / um esquadro de 30º (60º) e outro de 
45º. (O material pode ser reaproveitado de anos anteriores, desde que esteja em bom estado de 
conservação). 

❖ 8 cadernos (tipo universitário) de 96 folhas –  Matemática/ Geometria / História / Ciências / 
Geografia/ Inglês/ Gramática/ LPT.    

❖ 1 caderno pequeno, capa dura, 96 folhas para atividades dos Projetos Vida. 
❖ 1 pasta com 30 plásticos do tipo clear book para arquivo de folhas avulsas de Gramática, LPT e 

Oficina de Redação. 
❖ 1 pasta com 30 plásticos do tipo clear book para arquivo de folhas avulsas, listas de exercícios e 

provas das demais disciplinas. 
❖ 1 agenda. 

 

OBS: Sugerimos 1 mini-dicionário da Língua Portuguesa e 1 dicionário Português-Inglês / Inglês-Português.  

 

4) MATERIAL PARA ARTE: 

01  pasta com elástico polionda 5,5 cm - cor VERMELHA- 335x245x500mm. 
01  caixa de lápis de cor  com 24 cores da marca Faber Castell ou similar 
02  canetas Permanentes - cor preta 
01  régua acrílica na cor cristal transparente de 30cm 
01  tubo de cola branca lavável de 90 gramas 
01  lápis 2H  
01  lápis preto 6B 
02  Bloco  A3- -Linha Escolar-Desenho -Gramatura-140 g/m². Cor branca, ou similar 
01  jogo de canetas c/ 12 cores - tipo hidrocor 
01 estojo de tinta PVA para Artesanato –Estojo com 06 frascos plásticos de 37ml, em cores variadas (Ref. 
03200 - Cores: 501, 505, 507, 513, 519 e 520)  
01  Pincel chato  no  10 , no  14 , no  02 , ref 815 da marca Tigre ou similar 
01  tela painel chassis duplo 30 X 30 
01 giz de cera (pastel a óleo) com 12 cores PHN12 Pentel cx 1un. 
01 folha - Lixa D’água 3m (cor preta) 211Q - P400 (fina) 
01 Godê 

OBS: O material pode ser reaproveitado de anos anteriores, desde que esteja em bom estado de 
conservação. 

 

Atenção : 

*Os materiais de arte devem ser entregues até a  1ª semana de  fevereiro, identificados com o nome do 

aluno, ano e turma, assim como todos os outros materiais (incluindo livros e cadernos) 

*Os materiais de uso diário presentes no estojo serão  utilizados em todas as disciplinas, incluindo a de 

Arte. Assim sendo, o aluno deverá tê-los sempre à mão em todas as aulas.  

*Recomenda-se que o aluno use mochila com rodinhas para trazer o material do dia. 

 
 

************ 


