Lista de Material - 2021
Agosto
8º ano do Ensino Fundamental (EF-8)

Início das aulas: 2 de Agosto de 2021
1. Livros:

Clique aqui para acessar a lista comparativa de preços dos materiais didáticos, cotada em livrarias
parceiras. Verifique o prazo de adesão de cada parceiro para melhores condições de pagamento.
Componente
Curricular

Língua
Portuguesa

Obras Literárias

Título do livro

Vol.
Ano

Autor

Editora

ISBN

Geração Alpha Português

8º ano - 2019
Ed.Reformulada
BNCC

Everaldo
Nogueira, Greta
Marchetti e Maria
Virgínia
Scopacasa

Editora SM

978-85-418-234-87

Aprendizagem
Português

8º ano Edição
2019

Editora SM

978-85-418-237-91

O melhor poeta
da minha rua

1ª edição, 2014

José Paulo Paes

O diário de Anne
Frank

75ª edição

Anne Frank

Editora Ática ISBN: 9788508120437
Record

978-8501044457

Pode haver a inserção de novas obras literárias ao longo do ano letivo.

Geografia

Geração Alpha Geografia

8º ano - 2019
Ed.Reformulada
BNCC

Fernando dos
Santos Sampaio
e Marlon Clovis
de Medeiros

Editora SM

História

História –
Sociedade &
Cidadania

8º ano – 2019
Ed. Reformulada
BNCC

Alfredo Boulos
Júnior

Editora FTD

Filosofia

Encontro com a
Filosofia

8º ano - 2ª Edição

Ricardo Melani

Editora
Moderna

978-85-161-123-01

Araribá Plus Matemática
Panoramas Ciências

8º ano - 5ª
edição
8º ano - Edição
2019

Editora
Moderna

978-85-161-126-91

Editora FTD

978-85-960-243-41

Matemática
Ciências
Inglês

Programa
Socioemocional

Leandro Pereira
de Godoy

978-85-418-233-26

978-85-960-205-96

O material será indicado por seu professor via Classroom de acordo com sua classificação
para 2021.
Programa
Semente- Livro
único + acesso a
plataforma
digital 3ª edição
revista e
atualizada

2020

Celso Lopes de
Souza;
Eduardo
Calbucci;
Fernanda de
Morais Silva;
Helder Kamei e
Juliana Todeschi

Semente
Educação
Ltda.

978-85-93323-65-2

Observação: Os livros do Programa Semente serão disponibilizados através da plataforma de vendas da
Semente Educação - clique aqui

●

PORTUGUÊS
1

01 caderno universitário de 100 fls.
01 Pasta com plásticos transparentes para guardar textos e pesquisas (utilizada desde o 6º ano).
01 dicionário da língua portuguesa (utilizado desde o 6º ano).
●

GEOGRAFIA
01 caderno universitário de 80 fls.

●

HISTÓRIA
01 caderno universitário de 80 fls.

●

FILOSOFIA
01 caderno universitário de 80 fls.

●

MATEMÁTICA
01 caderno universitário, espiral, de 100 folhas ( para uso em classe e como caderno de estudos)
01 caderno de desenho geométrico de 50 folhas (para construções geométricas - 8° anos)
01 compasso, grafite para compasso, lixa de unha (para o grafite do compasso).
01 transferidor simples de 180°.
01 régua de 30 cm.
01 Marca texto

●

CIÊNCIAS
01 caderno universitário de 80 fls.

●

INGLÊS
01 caderno universitário de 50 fls.

2. Recomendação do uso de equipamento digital
O período de aulas on-line trouxe um avanço significativo no uso de ferramentas digitais, mudando hábitos e
comportamentos. Aproveitando esse processo de renovação, o Colégio Rio Branco está disponibilizando para os seus
alunos acesso a rede wi-fi no uso de dispositivo digital em sala de aula.
Para o ano de 2021, recomendamos que os alunos adotem e utilizem, de forma facultativa, um equipamento digital
para as aulas e trabalhos desenvolvidos em classe.
O aluno poderá utilizar um dispositivo que ele já possui, sem necessidade de investir em um novo equipamento. Para
aqueles que desejarem investir em um equipamento, há soluções com custo menor, como é o caso dos chromebooks,
que executam o Chrome OS, um sistema operacional que tem armazenamento em nuvem, traz integrado o melhor do
Google e tem diversos níveis de segurança.
O celular pode ser um dispositivo, porém alguns modelos apresentam limitações no uso para digitação ou no acesso
a aplicativos.
3. Observações importantes
a. Diariamente, trazer um estojo com o material mínimo necessário, e em pleno funcionamento, contendo:
lápis (apontador) ou lapiseira e grafite, borracha, 1 caneta - tinta azul ou preta, 1 caneta - tinta vermelha, 1
caneta marca texto, uma régua pequena (20 cm), cola, tesoura de ponta arredondada.
b. Uma pasta de capa plástica dura (Sugestão: Clear Book-Yes) contendo 40 plásticos fixos, para uso de todas
as disciplinas.
c. Identificar todo o material com nome e série do aluno.
d. Durante o ano, poderão ser solicitados outros livros de leitura de ficção e não-ficção, dependendo dos
projetos que estiverem sendo desenvolvidos.
e. Os alunos fazem uso da Agenda Google.

Profª. Cintia Patrick Capellato
Coordenadora do Ensino Fundamental II
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