CENTRO EDUCACIONAL SÃO GERALDO
8º ANO
Material adotado – Sistema de ensino Dom Bosco / Ensino Fundamental II / 2017
Material Bimestral: Livro integrado (Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática, Ciências), Arte, Inglês e Espanhol.
Dom empreendedor.
Portal Nosso Dom: Conteúdos exclusivos e interatividade para escola. Acesso a mais de 55 mil páginas de conteúdos distribuídos
em diversas áreas de conhecimento.
EducaDom – Disponível para as disciplinas de Matemática e Português.
Simulados
Livros Paradidáticos 2017 – 8º ano
Título

Autor

Editora

Tema abordado
Em 1933, Hitler subiu ao poder e iniciou uma caçada implacável aos
judeus. Com apenas dezesseis anos, Esther é bruscamente separada de

A busca
**Projeto

Eric Heuvel, Lies

seus pais e refugia-se em uma fazenda no sul da Holanda.

Schipperse Ruud

Companhia

[...]Contada de modo claro mas sem perder de vista que se trata de um

Van der Rol

das Letras

livro juvenil, A Busca é um abrangente panorama da perseguição nazista

Literário

e de como as ideias de um homem afetaram de modo tão brutal a vida de
milhões de pessoas.
Temática: Guerra/Família /Preconceito
Uma turma de adolescentes enfrenta o mais diabólico dos crimes. Num
clima de mistério e suspense, cinco estudantes - os Karas - enfrentam
uma macabra trama internacional - o sinistro Doutor Q.I. pretende

A droga da
obediência

Pedro Bandeira

Moderna

subjugar a humanidade aos seus desígnios, aplicando na juventude uma
perigosa droga. E essa droga já está sendo experimentada em alunos
dos melhores colégios de São Paulo. Este é um trabalho para os Karas o avesso dos coroas, o contrário dos caretas.
Temática: Relação entre amigos e o uso de drogas na adolescência
Ariza tem treze anos, acabou de chegar à nova escola e já está

O amor nos
tempos do blog

Vinicius Campos

*Projeto Literário

Companhia
das Letras

perdidamente apaixonado. Para expressar o seu amor, além de tudo o
que vive e sente, ele decide escrever um blog, “porque escrever [...] é a
única maneira que encontrou para fazer com que os outros o escutem”.
Temática: Amizade/ relacionamentos/amor virtual

MATERIAIS DE USO PESSOAL / Ensino Fundamental II (6º ao 8º)
Material

6º / 7º e 8º
ano EF

Apontador copinho; Borracha; Canetas azul, preta e vermelha; Cola; Lápis/lapiseira; Régua de 30
cm;

1

Caderno 7 Disciplinas

1

Caderno quadriculado capa dura (para geometria)

1

Caderno capa dura de pauta dupla caligrafia

1

Compasso (somente para o 8º ano)

1

Dicionário de inglês e espanhol

1

Dicionário de português

1

Papel canson A4 (bloco)

1

Pincel para pintura Nº 14; Transferidor

1

Tesoura sem ponta;

1

Touca de natação

1

Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo e turma do aluno. Aconselhamos reutilizar os cadernos que não
foram consumidos em sua totalidade, ex. Inglês/espanhol/caligrafia. Não é permitido o uso de corretivo e estilete.
Desaconselhamos o uso de fichário.

