
MATERIAL DIDÁTICO 

8º ANO 

Disciplina Preço 2021   

ROTAS 

IMPRESSO + DIGITAL + 
CADERNO DE 
ATIVIDADES 

DIGITAL + CADERNO 
DE ATIVIDADES 

 

Ciências R$ 222,64 R$ 178,35  

Ensino Religioso R$ 103,32 R$ 72,32  

Geografia R$ 205,69 R$ 166,48  

História R$ 225,12 R$ 180,09  

Língua Portuguesa R$ 243,49 R$ 192,94  

Matemática R$ 273,48 R$ 213,93  

    

TOTAL KIT BÁSICO R$ 1.273,74 R$ 1.004,11  

 
 
Há duas opções de compras do material (atentar-se ao valor total antes de finalizar a compra): 

 Somente material digital 

 Material digital + livros impressos 
 
A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da EDEBE Brasil, no endereço 
http://loja.edebe.com.br, a partir do momento em que o aluno estiver matriculado. 

       

        As formas de pagamento disponíveis são: 

- Cartão de crédito em até 10X (Visa e Mastercard) 

- Boleto à vista com 5% de desconto 

      IMPORTANTE: Se a opção dos pais for somente pela compra do material digital não poderão  

comprar mais o material impresso. 

 

Livros Didáticos:  (Deverão ser adquiridos separadamente): 

 

ESPANHOL  
Espanhol sin fronteras – volumen 3 – NOVA EDIÇÃO / Maria De Los Angeles J. Garcia / Josephine       
S. Hernandez – Ed. Scipione; 
 

INGLÊS  

   Link It 3 Student PK  - 9780194824569 

 

PROJETO DE VIDA 

Projeto de Vida e Atitude Empreendedora 8 – NOVA EDIÇÃO / Leo Fraiman – Metodologia OPEE – 
Editora FTD 

Acesse http://www.ftdcomvoce.com.br e use o código FTD21SPNGX - para acessar a sua lista de 
material didático. 
 

 
Obs. Os livros, por motivos pedagógicos, não poderão ser reaproveitados.  

 

 

 

 

http://loja.edebe.com.br/
http://www.ftdcomvoce.com.br/


 

 

 

Paradidáticos:   (Deverão ser adquiridos separadamente): 
 

1° trimestre    1 - A Árvore que dava dinheiro – Domingos Pellegrini 

                             Editora Moderna 

                        2 - A droga da amizade – Pedro Bandeira 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2° trimestre     3 -  A odisseia de Homero adaptada para jovens – Frederico Lourenço 

                         4 - Dona Casmurra e o Tigrão – Ivan Jef 

________________________________________________________________________________ 

 

3° trimestre     5 - O assassinato do conto policial – Paulo Ragel 

                         6 – Varias Histórias – Machado de Assis. 

________________________________________________________________________________ 

                   

 

         
 
 

  



 

Lista de Material 2021 

8º ano do Ensino Fundamental II 

 
 

Material comum: 
 

 Cadernos universitários – 100 folhas (capa dura sem picote nas folhas)  
[1-Português, 2- Matemática (ou 1 de 200 folhas), 1-História, 1-Geografia , 1- Ciências, 1-Inglês]; 

 02 cadernos universitários de 50 folhas (Espanhol, Ens. Religioso). 

 01 avental branco para o laboratório (com nome do aluno, bem visível, escrito no bolso da frente), 
com mangas longas e comprimento até o joelho; 

 02 canetas marca-texto (cores diferentes, sendo uma delas amarela); 

 04 canetas esferográficas (azul, vermelha, verde e preta); (Obs: em Matemática pede-se no mínimo 
4 cores diferentes, podendo incluir outras além das canetas solicitadas) 

 01 lápis grafite 6B; 

 01 borracha macia; 

 01 apontador; 

 01 compasso de metal; (Matemática); 

 Grafite para compasso; (Matemática); 

 Lixa para compasso (unha); (Matemática); 

 01 régua de 15 cm para deixar no estojo (Matemática); 

 01 régua acrílica, transparente de 30 cm; (Matemática); 

 01 transferidor meia–lua; (Matemática); 

 01 tesoura sem ponta; 

 01 cola bastão; 

 10 folhas de papel milimetrado A4 (Matemática); 

 02 pacotes de sulfite A4 com 100 folhas 
 

 
Material específico: Arte 

 

 01 caderno de desenho espiral (sem folha de seda) de 100 folhas 

 01 bloco de papel canson A4 (branco ou creme) 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 estojo de caneta hidrocor 

 

         OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Caso necessário outros materiais, solicitaremos ao longo do ano 

 INÍCIO DAS AULAS: 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

 


