
 

          8° ano do Ensino Fundamental – 2022 
 
 

Português 

 
O material didático da Editora Anglo, os paradidáticos do Projeto Semente que servirão 
para todos os componentes curriculares e a agenda escolar serão adquiridos no Colégio, 
no início do ano letivo. 
_____________________________________________________________________________ 

PASCHOALIN, Spadoto. Gramática – Teoria e Atividades. São Paulo: FTD – Nova Edição (para 
aluno que não possui) ISBN - 9788532299970 
1 mini dicionário novo (para  o aluno que não possui) 
Bloco autoadesivo Post-it - 2 tamanhos em cores sortidas 
Paradidáticos:  1º trimestre VERISSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola. São 
Paulo: Objetiva ISBN: 8573023511  
Paradidáticos:  2º trimestre BANDEIRA, Pedro. O Anjo da Morte. São Paulo. Moderna 
 ISBN: 8516095789  
Paradidáticos: 3º trimestre SCLIAR, Moacyr. O menino e o bruxo. São Paulo. Ática.  
ISBN - 978850811289-0 

Matemática 
1 transferidor 
1 compasso 

Espanhol 
1 pasta catálogo com 50 plásticos 
1 caderno com 50 folhas 

Ensino Religioso 
Carvalho, Heloísa Silva de. Dialogo Inter-religioso, vol. 8 – 1. Ed – São Paulo. FTD 2018 
ISBN – 9788596016544 
 

Arte 

 1 cola bastão  

 1 tesoura pequena com nome 

 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 1 estojo de caneta hidrográfica (ponta fina – 12 cores) 

Material de apoio 
 

Entregues à Coordenação de Curso: 

 1 pacote de papel criativo 

 100 folhas de papel sulfite 
Para uso pessoal: 

 Estojo completo (régua, apontador, canetas coloridas, caneta azul, caneta vermelha 
e caneta preta, lápis, 2 branquinho/corretivo) 

 1 caderno universitário de 100 folhas para cada componente curricular.  
 3 colas bastão 
 1 pasta com divisórias. 

 
 
 

Observações: 
1. Outros paradidáticos poderão ser indicados durante o ano. 
2. Identificação do material com nome e ano/curso do aluno é obrigatório. 
3. Para a confecção de trabalhos e cartazes dos demais componentes curriculares, caberá ao aluno providenciar o material conforme a necessidade. 
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