Material escolar - 2020

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Abaixo algumas orientações e informações sobre o material escolar 2020:
1. MATERIAL INDIVIDUAL: todo material solicitado na lista deve ser identificado com o nome do
aluno. A indicação de algumas marcas para determinados itens da lista está relacionada à
qualidade e durabilidade dos mesmos. A família deve entender a indicação como uma sugestão,
baseada na experiência dos professores com esses e outros produtos.
2. MATERIAL DIDÁTICO: os livros didáticos do ano letivo de 2020 podem ser adquiridos por meio de
duas parcerias firmadas com o colégio com o objetivo de oferecer melhores preços e praticidade:
 no site da Disal, com desconto de até 10%, no link
https://www.disal.com.br/catamararef ,
 ou com a Saber em Movimento, que busca o material escolar com o menor preço do
mercado. Para acessar as listas é só clicar o link:
https://www.saberemmovimento.com.br/escola/catamara-referencia/ .
Tem desconto EXTRA para os pais do Colégio!
3. Para melhor conservação do material, sugerimos que os livros didáticos sejam encapados com
plástico transparente e etiquetados.
4. TAXA DE MATERIAL PEDAGÓGICO – O colégio emitirá e enviará o boleto bancário para o
pagamento da taxa ao responsável financeiro do aluno. A taxa é composta por:
 Taxa do aluno de materiais pedagógicos que serão fornecidos pelo colégio.
 Taxa de eventos como, por exemplo, dia das mães e dia dos pais.
 Taxa de material escolar de sala de uso coletivo dentro de sala de aula (opcional).

1. MATERIAL INDIVIDUAL
1 agenda semanária de uso pessoal
1 estojo com zíper para guardar lápis grafite, borracha e apontador
2 canetas esferográficas azuis – tipo BIC ou similar
1 caneta esferográfica vermelha – tipo BIC ou similar
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1 caneta esferográfica preta – tipo BIC ou similar
2 lápis HB pretos
1 borracha TK-Plast Faber-Castel
1 apontador para lápis comum com depósito (reservatório)
1 bastão de cola PRITT 20 g
1 tesoura sem ponta
1 caneta marca texto amarela
1 caixa com 24 lápis de cor
1 fichário com divisões para todas as matérias - ou cadernos universitários conforme especificações abaixo:
1 caderno universitário de 200 folhas – para a disciplina de Português (Interpretação de Texto, Gramática e
Produção de Texto)
7 cadernos universitários de 100 folhas – um para cada uma das outras disciplinas (Matemática, Geografia,
História, Ciências, Inglês, Espanhol e Religião)
2 blocos pautados do tipo universitário para fichário – tamanho A4 (para atividades avulsas)
1 caderno grande com pauta para Música
1 corretivo à base de água
1 lapiseira 0,5 (grafite HB)
1 régua de 30 cm transparente
1 pen-drive – 2GB
1 pasta sanfonada plástica A4 com 12 divisórias
1 pasta catálogo com plásticos preta para Música
2 pastas plásticas com elástico para Religião e PEC
1 flauta doce soprano Yamaha n.23 GERMÂNICA
1 nécessaire com objetos de higiene de uso pessoal
1 jaleco branco de manga longa para aulas no laboratório
1 compasso com reserva de grafite
6 lixas para unha
1 esquadro de 45º
1 esquadro de 60º
1 transferidor de 180º ou de 360º
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2. MATERIAL DIDÁTICO
Geração Alpha - Língua Portuguesa 8
Everardo Nogueira; Greta Marchetti
Editora SM
3a Ed

Português

ISBN 9788541823487
Gramática Pedagógica
Roberto Melo Mesquita / Cloder Rivas Martos
Editora Saraiva
ISBN 9788547208448

Férias de
Janeiro

1º trimestre

(Verificar se já adquiriu em 2019 o último livro da lista do 7º ano, que
servirá para o início de 2020 no 8º ano)
Caninos Brancos
(Jack London, L&PM Pocket)
ISBN 9788525411006
ou
(Jack London, Penguin Companhia)
ISBN 9788563560858
I. Uma História de Natal
(Charles Dickens, Editora Ática)
ISBN 9788508055982

Português
(Literatura)

2º trimestre
II. Harry Potter e as Relíquias da Morte
(J.K. Rowling - férias)
ISBN 978-8532522610
3º trimestre

Férias de
Dezembro

Frankenstein
(Mary Shelley, Editora Hedra)
ISBN 9788577153145
A Ilha do Tesouro
(Robert Louis Stevenson Editora Ática)
ISBN 8508053835

Férias de
A Revolução dos Bichos
Janeiro do (George Orwell, Companhia das Letras)
ano seguinte ISBN 9788535909555
(continua na próxima página)
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Matemática

História

Matemática e Realidade - 8º ano
Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce e Antonio dos Santos Machado
9ª Edição (2018)
Editora: Atual
ISBN 9788557692039
Kit - História – Athos – 8º ano
Joelza Ester Domingues Rocha
EDITORA FTD
ISBN 9788532298317
Geração Apha – Geografia – 8º ano
Fernando dos Santos Sampaio
3 ed (Nova edição)
Editora SM
ISBN 9788541823236

Geografia

Ciências

Ensino Fundamental II – Geoatlas
Maria Elena Simielli
Edição: 34
Ano Edição: 2012
Editora: Ática
Segmento: Atlas
Coleção: Geoatlas
Ano Escolar: Volume único
ISBN 9788508158119
Jornadas.cie: ciências
Editora Saraiva, editora responsável: Isabel Rebelo Roque
3ª edição
ISBN 9788547200879
Por Supuesto 4 - libro del alumno + cuaderno de ejercicios + libro digital
Editora Edelsa
ISBN 9788490812396

Espanhol

Religião

Asesinato en el Barrio Gótico
Autor: Óscar Tosal
Editora: Santillana
ISBN 9788516081348
Bíblia Catequética Popular - Média
Editora: Ave Maria
ISBN 9788527611725
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Inglês

Gateway B1 2nd ed. Student's book pack with
workbook
Macmillan
ISBN 9786685727371

Versão 1.0
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