
 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 8º ANO 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
Os livros didáticos serão comercializados exclusivamente por E-commerce FTD (internet). 

 
SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO - SME 
Artes, Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa 

 
 

LÍNGUA INGLESA:   

English Play 8  
Claudio de Paiva Franco, Kátia Cristina Tavares do Amaral – 1ª ed. – São Paulo: FTD,2019 
(somente livro texto) 

 
 
 

LIVROS LITERÁRIOS:  
1º  Trimestre – A angústia das pequenas coisas ridículas – Luisa Geisler – Editora TFD 

2º Trimestre – Vozes ancestrais – Daniel Munduruku – Editora FTD 

3º Trimestre – A revolução dos bichos  - George Orwell – Editora 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 (pode ser com outros componentes) 
- 1 jaleco para o Laboratório de Ciências (especificações de material e modelo disponíveis nas empresas autorizadas 
a confeccionar os uniformes) 



 

 
 
 
 
 
 
 
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.  

 
ARTE: 1 caderno para ser compartilhado com Ensino Religioso. Revistas para recorte. Outros materiais serão 

solicitados durante o ano.  
 
 

- As atividades com os livros didáticos iniciarão no dia 7/3/2022, portanto, todos os estudantes já deverão 
ter o material nesta data. 
 

- Início do ano letivo: 21/2/2022 

 

 

 

 

 

 


