
Livros Didáticos / 2023
8º ano - Ensino Fundamental

Os livros didáticos deverão ser adquiridos segundo os códigos ISBN, as capas e edições
recomendadas, uma vez que as edições antigas sofreram alterações.

A direção está negociando com a Editora Moderna um desconto entre 20% e 30% para
aquisição dos livros didáticos na plataforma da editora. A liberação das compras com
desconto acontecerá ao longo do mês de dezembro. Vale ressaltar que os livros estão
disponíveis em todas as livrarias e podem ser adquiridos livremente.

Caso queiram aproveitar o desconto negociado pela escola, informaremos quando os livros
didáticos estiverem disponíveis na plataforma da editora e qual será o procedimento para
realização da compra.

Obs.: Os livros paradidáticos não estarão disponíveis na Plataforma da Editora Moderna,
podendo ser adquiridos em qualquer livraria, tanto no formato físico quanto digital.

Geografia

Expedições Geográficas
Autores: Melhem Adas e Sérgio Adas
Editora Moderna - 3ª Edição (BNCC)
ISBN: 9788516113551

Ciências

Araribá Plus Ciências 8º ano
Editora Moderna - 5ª Edição (BNCC)
ISBN: 9788516112431

Português

Araribá Plus Português 8º ano
Editora Moderna – 5ª Edição (BNCC)
ISBN: 9788516111786



Matemática

Matemática Compreensão e Prática 8º ano
Autores: Cláudio Marques e Ênio da Silveira Editora: Moderna - 6ª Edição
ISBN: 9788516120405

História

Estudar História: das Origens do Homem à Era Digital 8º ano
Autora: Patrícia Ramos Braick
Editora Moderna - 3ª Edição (BNCC)
ISBN: 9788516113636

Inglês

Os livros serão indicados a partir de 23 de janeiro de 2023, quando os processos de
nivelamento e reclassificação estiverem encerrados e as turmas devidamente
formadas.

O IBEU enviará um e-mail/IsCool para todos os responsáveis informando os dados
necessários para aquisição dos livros.

Apostilas e Plataformas

Serão adquiridas diretamente na escola no início do ano letivo, quando enviaremos
uma circular e as informações para o pagamento.

Auto da Compadecida
Autor: ARIANO SUASSUNA
Editora: Nova Fronteira
ISBN: 978-8520938393

1º trimestre - Habilidades e competências: (EF69LP44) Inferir a presença de
valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos
literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares
sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o
contexto social e histórico de sua produção.

A obra atende à proposição da BNCC de “Exercitar a empatia, o diálogo, a
resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o
respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.” A partir da
análise de relações desiguais de poder, será possível trabalhar questões sociais,
como injustiça social, preconceito, julgamento linguístico, dentre outros.



A ilha do Dr. Moreau
Autor: H. G. Wells
Editora: Via Leitura
ISBN: 978-8567097619

2º trimestre - Habilidades e competências: (EF69LP14) Formular perguntas e
decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores, tema/questão polêmica,
explicações e ou argumentos relativos ao objeto de discussão para análise mais
minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados que permitam
analisar partes da questão e compartilhá-los com a turma.

A partir da obra proposta, será possível trabalhar em sala de aula relações atuais
e conflituosas, como o limite (ou não) como mecanismo de ética que deve ser
atribuído à ciência. Temas atuais, como experiências e testes com animais,
limites médicos, clonagem, etc, são trazidos à tona ao longo de todo o livro.

A árvore que dava dinheiro

Autor: Domingos Pellegrini
Editora Moderna
ISBN: 978-8516061432

3º trimestre - Habilidades e competências: EF69LP54 e EF69LP55.

A narrativa leve e descontraída nos proporciona reflexões atuais e interessantes,
como os benefícios e os malefícios do turismo para uma cidade, a mudança de
comportamento dos personagens diante do dinheiro e do poder, a exploração do
meio ambiente, o que irá possibilitar a abordagem transversal dessa temática,
com outras disciplinas, como Ciências, História, Matemática, etc

Kit de material individual:
(Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno)

Agenda.
Cadernos: um caderno para cada matéria, cadernos com divisões ou fichário (para
os alunos que desejarem).
1 Bloco de desenho liso A4 – 120g, para arte.
Cadeado para o armário (Duas chaves, sendo uma para o aluno e outra para a

coordenação. No caso de cadeados com senha, a mesma deve ser informada).

Pen drive (8 GB ou superior).
Fone de ouvido com plug P3.
Estojo completo com: lápis grafite 2B e 6B, 12 lápis de cor aquarelados, borracha,

apontador, caneta esferográfica azul ou preta, caneta esferográfica vermelha,

canetas permanentes (ponta média), 6 canetinhas coloridas ponta fina, 6 canetinhas

coloridas ponta grossa, tesoura sem ponta, compasso escolar, cola bastão, cola

branca, régua e transferidor, bloco canson para pintura A4 250g, 6 guaches

pequenos (branco, preto, vermelho, amarelo, verde e azul), um pincel fino e um

pincel grosso.

Observação: Considerando as demandas das aulas, alguns materiais poderão ser

solicitados ao longo do ano letivo.

https://www.amazon.com.br/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Domingos%2BPellegrini&text=Domingos%2BPellegrini&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks

