
 

LISTA DE LIVROS – 2021   8º ano 

 

Disciplina Livros 

Português 

Primeiro trimestre: 

Para gostar de ler crônicas volume 1 de Drummond, Sabino, Campos 

e Braga, editora Ática, para alunos que eram do 7A  de 2019; 

Para gostar de ler crônicas volume 5 de Drummond, Sabino, Campos 

e Braga, editora Ática, para alunos que eram do 7B de 2019.; 

 

Gramática – Texto Reflexão e Uso 

Cereja, William e Cochar, Thereza  

Editora: Atual 

 

Outros livros poderão ser solicitados ao longo do ano. 

 

Inglês 

 

English grammar in use - new edition  - Book with Answers 

Autor: Raymond Murphy 

CUP – Cambridge University Press. 

 

Oxford Pocket- Dicionário bilingue para brasileiros Oxford – OUP – 

Oxford University Press  

 

Obs.: Esses dois livros serão usados até o 3º ano do Ensino Médio 

 

Teatro 

A Megera Domada 

Autor: William Shakespeare (trad. Millôr Fernandes) 

EditoraL&PM 

Matemática 

 

Matemática 8º ano 

Coleção “Eu gosto mais” 

Autor: Marcos Miani 

Editora: IBEP (1ª edição SP 2012)  

 

 



 

 

Ciências 

 

Como os dois livros abaixo estão esgotados e as editoras não irão mais 

lançar novas edições em um curto espaço de tempo, fragmentos desses 

e de outros materiais serão disponibilizados em aula para que todos 

possam trabalhar igualmente. 

Para os interessados em ter o material físico na íntegra e desenvolver 

mais a leitura em casa, fica a opção de se buscar em livrarias que ainda 

tenham exemplares, estante virtual, mercado livre ou em sebos: 

- Crick, Watson e o DNA em 90 minutos – Phaul Strathern, Zahar: 

2009.(COMPRA OPCIONAL) 

- Contra a perfeição: Ética na era da engenharia genética - Michael J. 

Sandel, Civilização Brasileira: 2013. (COMPRA OPCIONAL) 

 

Quanto ao livro didático, também a escolha é livre, qualquer um dos 

indicados abaixo pode ser adquirido, inclusive em sebos: 

 

- Projeto Athos - Ciências 8º ano. José Trivellato e outros. Ed. FTD  

 

- Ciências Novo Pensar – 8º ano. Demetrio Gowdak e Eduardo Martins. 

Ed. FTD 

 

- Jornada Ciências 8º Ano - Isabel Rebelo, Saraiva: 2016 

 

- Companhia das Ciências – 8º ano. Usberco, Salvador e outros. Ed. 

Saraiva 

 

- Fundamentos da Biologia Moderna 4ª Edição - Amabis & Martho. Ed. 

Moderna 

 

História 

 

Cumbe. Marcelo D’Salete. Ed. Veneta. 

 

Todas as disciplinas 

 

Escolher um dos seguintes dicionários: 

HOLANDA, Aurélio Buarque de. Minidicionário Aurélio. São Paulo: 

Positivo. 

LUFT, Pedro. Minidicionário Luft. São Paulo: Ática.  

 

Livraria indicada: 

Livraria da Vila 

Rua Fradique Coutinho, 915 – telefone: 3814-5811 – www.livrariadavila.com.br 

Shopping Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 – telefone: 3660-0230 

http://www.livrariadavila.com.br/


 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 - 8º ano 

Disciplina Material 

Uso para todas 

as disciplinas 

 

 1 pasta sanfona com 12 divisões para guardar trabalhos e provas (verifique se as 

dimensões da pasta comportam o arquivamento de papel sulfite) 

 Monobloco com um saquinho ou pasta L para guardar o bloco  

 estojo completo contendo: lápis preto, borracha macia, caneta de cor azul ou 

preta, duas canetas marca texto e lápis de cor (caixa com 12 unidades); um 

apontador com depósito 

 1 régua 30 cm 

 1 tesoura sem ponta 

 1 tubo de cola Pritt 

 Etiquetas adesivas para marcar todo o material 

 Uma prancheta A4 

 Contact transparente – 80 cm – para encadernar caderno de redação 

Geral  1 agenda de 2021  

Português  1 caderno universitário brochura, capa dura, e com 96 folhas  

Inglês  1 caderno pequeno espiral capa dura; 50 folhas   

Matemática / 

Geometria 

 1 caderno espiral universitário capa dura; 96 folhas com malha quadriculada 

 1 transferidor 

 1 compasso 

História  1 caderno grande de 50 folhas 

Projetos  1 caderno pequeno de 50 folhas 

Leitura de texto 

jornalístico 

 1 caderno grande de 50 folhas 

Ciências  1 caderno grande de 96 folhas 

Geografia  1 caderno pequeno espiral capa dura; 96 folhas 

Orientação 

Educacional 

 1 caderno pequeno de capa dura de 50 folhas 

Artes Visuais 
material de uso coletivo: 

 será providenciado pela escola que cobrará a taxa referente à aquisição. 

Teatro  1 caderno pequeno, capa dura, 48 folhas (se possível o mesmo do ano anterior) 

Multimeios 
 1 caderno de 50 folhas 

 1 pendrive de 8GB ou maior 

Ed. Física 

 tênis 

 meia 

 short 

 camiseta 

 boné 

 elástico para prender o cabelo 

 abrigo esportivo 

 *Todo material deverá ser apropriado para prática de atividade física 
 

Observações importantes 

 

Todos os materiais devem ser identificados com nome, número de chamada, série e 

disciplina. 

Atenção: É recomendável que os alunos já usem os cadernos definitivos assim que 

receberem o horário de aulas. 


