
 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 8º ANO - 2023 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
Os livros didáticos serão comercializados exclusivamente na plataforma da Editora FTD. 
 
SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO - SME 

Artes, Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa 

 
LÍNGUA INGLESA:   
LIKE US - LEVEL 3 - 8º ANO (2ND EDITION) 
Autores: Patrick Jackson (Autor), Susan Banman Sileci (Autor) 
 

LIVROS LITERÁRIOS:  
Dom Casmurro – Machado de Assis – Editora FTD 

Entre a pena e a espada – Álvaro Cardoso Gomes - FTD 

O real ladrão – William Steig - FTD 

 

 

                       

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES 

LÍNGUA PORTUGUESA  
- 1 caderno para Língua Portuguesa (exclusivo). 

- 1 caderno de 96 folhas para Redação (pode ser do ano anterior). 

MATEMÁTICA 
régua – transferidor – calculadora científica – caderno – dado – fita métrica – compasso - 1 caderno 
pequeno para registro de resumos e fórmulas (pode ser do ano anterior) 
 
LÍNGUA INGLESA:  
1 Dicionário Escolar – bilingue 
 
CIÊNCIAS NATURAIS 
Caderno – Lápis – Borracha – Canetas - Marca texto - Régua - Lápis de cor ou canetas coloridas 

Materiais sustentáveis ou de reuso serão solicitados durante as aulas com, no mínimo, uma semana de 

antecedência para organização: folhas, garrafas pet, etc. 

- 1 jaleco para o Laboratório de Ciências (especificações de material e modelo disponíveis nas empresas 
autorizadas a confeccionar os uniformes) 
 
 
 
 

https://portal.ftd.com.br/detalhes/?id=7968
https://portal.ftd.com.br/detalhes/?id=7968


 

 

 
 
 
GEOGRAFIA  
- 1 caderno de 200 fls exclusivo para este componente 
 
HISTÓRIA 
- 1 caderno de 200 fls exclusivo para este componente 
- Lápis de cor 
- Canetas – lápis - borracha 
 
FILOSOFIA 
Não será adotado livro didático. Serão utilizados materiais como cola bastão, tesoura, lápis colorido, lápis, 
caneta azul ou preta, 1 caderno para anotações. Caneta esferográfica preta para desenvolvimento das 
avaliações.  
 
ENSINO RELIGIOSO 
Os materiais listados abaixo serão solicitados no decorrer do ano, com uma semana de antecedência. 
Devem estar identificados com o nome do estudante. 
1 caderno pequeno de 50 folhas - 1 marcador de texto - 1 cx de lápis de cor - 1 cx de giz de cera - 1 

estojo de canetinhas hidrocores - 1 régua de 30 cm, de material firme, como: plástico, acrílico, metal ou 

madeira 

05 folhas de papel 60kg (gramatura 180g/m²) tamanho A4, na cor preta 

10 folhas de papel 60kg (gramatura 180g/m²) tamanho A4, na cor branca 

 
ARTE 
Os materiais listados abaixo serão solicitados no decorrer do ano, com uma semana de antecedência. 
Devem estar identificados com o nome do estudante. 
1 marcador de texto  

1 lápis 6B 

1 cx de lápis de cor 

1 cx de giz de cera 

1 conjunto de canetinhas hidrocores 

1 compasso 

1 régua de 30 cm, de material firme, como: plástico, acrílico, metal ou madeira 

1 pasta comum, classificadora, com aba e com elástico, sem plástico e sem grampos (material em 

Polipropileno ou em papel cartão - "papelão") para arquivar as obras produzidas em tamanho A4 

10 folhas de papel 60kg (gramatura 180g/m²) tamanho A4, na cor branca 

5 folhas de papel 60kg (gramatura 180g/m²) tamanho A4, na cor preta 

Argila - 1 protetor plástico para forrar a classe 

Toalha de rosto para limpeza das mãos 

1 folha de lixa massa, granulação 180 ou 220 

1 conjunto de têmperas 

Pincéis em várias numerações diferentes (pinturas para contornos, espaços médios e maiores) 2 

tamanhos no mínimo 

1 pote para água limpeza dos pincéis 

1 bacia pequena para umedecer as mãos 

 

2º semestre 

1 pacote de gesso  

1 pacote de gaze (tamanho a combinar)  

1 pote de creme facial tamanho P 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
- As atividades com os livros didáticos iniciarão na segunda semana de março, portanto, todos os 
estudantes já deverão ter o material nesta data. 
 
- Início do ano letivo: 13/2/2023 


