Lista de Material 2019
8º ano do Ensino Fundamental II
O material didático do 8º ano do Ensino Fundamental II é composto de novos livros
impressos, integrados aos conteúdos digitais na plataforma de gestão da aprendizagem da
EDEBE Brasil. Os livros serão comercializados em pacotes, não havendo a possibilidade de
escolha de livros avulsos. O pacote é composto POR:






Material didático 8º ano do Ensino Fundamental II: Ciências, Ensino Religioso, Geografia,
História, Língua Portuguesa, Matemática e Inglês.
A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da EDEBE Brasil, no
endereço http://loja.edebe.com.br.
Os pré-requisitos para a compra do MDD são:
Os responsáveis por mais de um aluno deverão efetuar compras separadas.
A abertura da loja virtual da Edebê Brasil ocorrerá no dia 21/11/2018.

As formas de pagamento disponíveis são:
 Cartão de crédito em até 10x (Visa e Mastercard)
 Boleto à vista com 5% de desconto.
ATENÇÃO: Para uso do material digital, o aluno deverá ter um tablet ou um notebook ou
ultrabook ou netbook, obedecendo à configuração mínima abaixo:
TABLETS
Sistema operacional Android 4.1 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior)
Tela touch screen capacitiva de 4.3”
Processador Dual Core de 1 GHz
Memória RAM 1,5 GB
Memória armazenamento mínima de 16GB (para uso em dois ou mais anos 32GB)
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
Bateria com autonomia de 8h (para navegar na Internet via Wi-Fi, assistir vídeo ou ler texto)
Saída de áudio P2
Alto falante e Fone de ouvido
NOTEBOOKS, NETBOOKS E ULTRABOOKS
Sistema operacional Microsoft Windows 7 (ou superior) ou MAC OS X
Resolução de tela mínima de 1024 x 786 pixels
Processador Dual Core de 2,5 GHz
Memória armazenamento de 250 GB
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
Bateria com autonomia de 4h (para navegar na Internet via Wi-fi, assistir vídeo ou ler textos)
Software de comunicação compatível com Windows XP 32 e 64 bits ou MAC OS 10,6 ou
superior
Saída de áudio P2
Alto falante e Fone de ouvido
Carregador 110V/220V

Material comum:



01 agenda (de livre escolha);
07 cadernos universitários – 100 folhas (capa dura sem picote nas folhas) (1-Português, 2Matemática (ou 1 de 200 folhas), 1-História, 1-Geografia , 1- Ciências, 1-Inglês);

Obs: O uso de fichário não é permitido.




03 cadernos universitários de 50 folhas (Espanhol, Ens. Religioso e Filosofia).
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 estojo de canetinhas hidrocor;
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);
02 pastas (de papelão) com elástico (Português e Geografia); obs: não poderá ser de plástico
01 tesoura sem ponta;
01 cola bastão;
10 folhas de papel milimetrado A4 (Matemática);
01 pasta catálogo – 50 folhas para Técnica de Redação.
01 Bloco de papel vegetal ( Geografia).

* Não será permitido o uso de fichário

Material específico: Arte









01 folha de color set (qualquer cor).
01 caderno de desenho espiral (sem folha de seda) de 100 folhas
02 blocos de papel canson A4 (branco ou creme)
01 caixa de lápis de cor
01 estojo de caneta hidrocor
01 caixa de giz de cera
cola, tesoura, régua
01 pacote de papéis coloridos (“Creative Paper”; “Papel Criativo”; etc)

Livros da Rede Salesiana de Escolas.
Ensino Religioso, Geografia, História, Ciências, Língua Portuguesa, Matemática. (EDEBÊ)
LIVROS DIDÁTICOS – RSE
O MDD - Material Didático Digital – abrange o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e o
Ensino Médio (1ª a 3ª série). Ao comprar o material pela Edebê, estarão disponíveis no site
duas opções de compra: 1ª opção será o KIT (Material Digital + Material Impresso). 2ª opção
somente o Material Digital. Reforçamos que a recomendação da escola é que seja adquirido o
KIT completo. Caso a opção seja apenas pelo Material Digital, o aluno se compromete a trazer
regularmente seu equipamento em perfeito funcionamento para as aulas, afim de não prejudicar
o andamento das atividades pedagógicas.
IMPORTANTE: Se a opção dos pais for somente pela compra do material Digital não
poderão comprar mais o material impresso.

Livros Didáticos:
PORTUGUÊS:




Gramática, texto, reflexão e uso (Fund. II) – Willian Roberto Cereja e Tereza Cochar
Magalhães – Ed. Atual
01 Minidicionário de Língua Portuguesa.

Sugestão: dicionário da Rede Salesiana de Escolas (RSE).

TÉCNICA DE REDAÇÃO:



Aulas de Redação – 8º ano - Maria Aparecida Negrinhos – Ed. Ática;

INGLÊS:



Dicionário – Inglês / Português – Português / Inglês (Sugestão: Oxford)

ESPANHOL:



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



Dicionário – Espanhol / Português – Português / Espanhol
Sugestão: Dicionário Santillana para Estudiantes (Ed. Santillana) 4ª Edição.
ATENÇÃO: O material de Inglês e Espanhol não são digitais, portanto é necessário adquirir
O livro físico. E também não poderá ser reaproveitado uma vez que é consumível.
O material de Inglês adquirido pela Edebê só acompanha o livro físico nas opções Kit 1 e
Kit 2, do 6º ano ao 9º ano.
Para o Ensino Médio é necessário adquirir separadamente.
O livro de Espanhol para as turmas do 6º ao 9º e 3º Ensino Médio devem ser comprados
separadamente. Para 1º e 2º do Ensino Médio podem ser adquiridos pela Edebê apenas
nos Kit 1 e Kit 2.

FILOSOFIA:
 O LIVRO DA Filosofia – Ed. Globo – Vol. Único ( será usado até o 9º ano).
HISTÓRIA/GEOGRAFIA:


Geoatlas

Obs. Os livros, por motivos pedagógicos, não poderão ser reaproveitados,
em nehuma hipótese mesmo porque vários deles já estão em outra
edição.
Paradidáticos: Serão adotados no decorrer do ano.

INÍCIO DAS AULAS: 28 de janeiro de 2019

