CENTRO EDUCACIONAL SÃO GERALDO

8º ANO/2021
Material Didático – Sistema de Ensino Positivo - Livros didáticos Integrados - 4 - livros didáticos
com os componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Língua Inglesa, Educação Física, Ciências,
Matemática, Geografia, História e Filosofia. 4 - Cadernos de atividades contendo os componentes
curriculares: Língua Portuguesa, Produção de texto, Língua Inglesa, Ciências, Matemática, Geografia,
História e Filosofia.
Positivo On – Plataforma de gestão de aprendizagem
Ambiente digital em que o aluno tem à sua disposição objetos educacionais digitais e trilhas de
aprendizagem com conteúdos trabalhados em sala de aula, além da possibilidade de realizar avaliações e
atividades online. Ainda no Positivo On o aluno acessa a Enciclopédia Britannica, outras importantes
fontes de pesquisa e também o Livro Digital Positivo.
Sistema de Avaliação – Provas Periódicas do Sistema Positivo (6º ao 9º ano).
Título

Autor

Como é duro
ser diferente

Giselda Laporta

A droga da
obediência

Livros Paradidáticos 2021 – 8º ano
Editora
Tema abordado
Layla é uma adolescente que se angustia porque se acha diferente dos
colegas do colégio. Ela se julga um erro da natureza porque seus pais são
FTD
muito bonitos. Olhando ao seu redor, porém, Layla percebe que outros
jovens também sofrem com brincadeiras cruéis e apelidos pejorativos.
Temática: Bullying.
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 subjugar a
humanidade aos seus desígnios, aplicando na juventude uma perigosa
droga. E essa droga já está sendo experimentada em alunos dos melhores
Moderna
colégios de São Paulo. Este é um trabalho para os Karas - o avesso dos
coroas, o contrário dos caretas.

Nicolelis

Pedro Bandeira

Temática: Relação entre amigos e o uso de drogas na adolescência.

A hora da
Estrela

Clarice
Lispector

Varias
editoras
publicaram

O último livro publicado em vida por Clarice Lispector narra os infortúnios de
Macabéa, jovem alagoana de dezenove anos, ingênua e inexperiente,
recém-chegada ao Rio de Janeiro, no enfrentamento de valores e cultura
diferentes. O que torna esse livro fascinante, porém, é o fato de ser narrado
por Rodrigo S.M., um escritor fictício, uma espécie de alter-ego, que relata a
vida triste sem perspectiva da moça, criando um interessante jogo
metalinguístico.
Temática: Denúncia social/migração

MATERIAIS DE USO PESSOAL / Ensino

Fundamental II (6º ao 8º)

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

6º / 7º e 8º ano
EF
1

Caderno 7 Disciplinas

1

Caderno quadriculado capa dura (para geometria)

1

Caderno capa dura de pauta dupla caligrafia

1

Compasso 8ºano

1

Dicionário de inglês e espanhol

1

Dicionário de português

1

Papel canson A4 /bloco

1

Pincel para pintura Nº 10; Transferidor.

1

Tesoura sem ponta;

1

Touca de natação

1

Garrafa para água (uso obrigatório)

1

Máscara tecido (uso obrigatório)

2

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.

