
 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

Dando continuidade ao processo de formação dos nossos leitores, comunicamos a lista de leituras obrigatórias para o Ensino 

Fundamental II no ano letivo de 2018. O ato de ler é imprescindível ao indivíduo, por isso precisa ser incentivado e instigado a ler, 

de modo que se torne um leitor autônomo e criativo.   

 

SEMESTRE TÍTULO AUTOR EDITORA 

1º ESTRELAS TORTAS WALCYR CARRASCO 

 ISBN:  9788516103613 

MODERNA 

2º 

A FACE OCULTA 

UMA HISTÓRIA DE BULLYING  

E CYBERBULLYING 

MARIA TEREZA MALDONADO 

 ISBN:  9788502083844 

Saraiva 

As obras que apresentamos aos nossos alunos trazem temas interessantíssimos e com grandes perspectivas  

de debates. Com esse propósito adotamos esses livros para enriquecer as reflexões que faremos durante as aulas. 

Iniciaremos os trabalhos com o livro do 1º semestre na segunda quinzena de fevereiro. 

Atenciosamente, Equipe Certus 
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MATERIAL ESCOLAR 2018 
Ensino Fundamental II 

8º ano 

Prezados Alunos, Pais e/ou Responsáveis, 

Para o ano letivo de 2018, contamos com  

o apoio de vocês na parceria família-escola para 

o bom desenvolvimento de nosso Projeto 

Pedagógico. Relacionamos abaixo os materiais 

a serem utilizados nas aulas durante o ano 

letivo. Pedimos que ajudem seu(sua) filho(a)  

na organização e identificação dos mesmos. 

Sugerimos que o(a) aluno(a) utilize caderno 

universitário dividido em disciplinas (exceção: 

iniciação científica - caderno individual)  para 

que haja melhor organização do trabalho em 

sala de aula e facilite sua rotina diária de 

estudos. 

    MATERIAIS EXCLUSIVOS POR ÁREA 

TÉCNICA DE REDAÇÃO  
MICHAELIS: Dicionário Escolar Língua Portuguesa 

Editora Melhoramentos (SUGESTÃO) 

ESPANHOL 
Dicionário Santillana para estudantes Português/Espanhol 

(SUGESTÃO) 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
1 caderno brochura (50 folhas) 

1 jaleco branco de manga longa 

1 pacote de luvas 

INGLÊS 
Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros  

de inglês Português – Inglês / Inglês – Português 

(SUGESTÃO) 

GEOGRAFIA 

Atlas Escolar Geográfico 

Ciranda Cultural 

MATERIAIS PARA USO DIÁRIO EM TODAS AS DISCIPLINAS 
Tesoura; cola; apontador; borracha; lápis; canetas: azul, 

vermelha e preta; marca texto; canetinha hidrocor;  

lápis de cor; régua; 50 folhas de almaço; pasta A4 (elástico); 

calculadora; corretivo; compasso; esquadros (45° e 30°/60°)  

e transferidor (180°) 


