8º ANO
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL
“Podemos ser mais com menos”. Com este pensamento, do teólogo Leonardo Boff, antes de ir às
compras:
- Avalie o que tem de materiais e reaproveite o que for possível.
- Avalie os impactos do que consome.
- Consuma apenas o necessário.
● Um caderno individual para cada Componente Curricular – Ciências, Computação, Conexões de Saberes,
Filosofia, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Produção de texto, sendo o último brochura,
90 folhas, que será usado até o 9º ano.
● Disponibilidade de caderno com o logo da Escola Educar-se na Papelaria Clip Grafitte, Gepel Papelaria e
Metta Papelaria.
● Para todas as disciplinas recomenda-se dar continuidade no caderno do ano anterior.
● Lápis preto, apontador, borracha, canetas, marcador de texto, tesoura, régua, cola , lápis de cor, canetinhas
coloridas.
● Os livros poderão ser adquiridos usados (didático e literatura)! � Informe-se com as turmas de 2021. O
principal canal de comunicação para os briques é no facebook - Brique de livros e uniformes Escola Educarse.Exceção para o livros de Inglês que precisa ser comprado novo.
HISTÓRIA
LIVRO: Araribá plus: história (sem caderno de
atividades)
Autores: Maria Raquel Apolinário (org)
Editora: Moderna
Edição: 5ª edição
Ano: 2018
INGLÊS
LIVRO: American Think 1 - Student Book (A2)
Autores: Herbert Puchta, Jeff Stranks e Peter
Lewis-Jones
Editora: Cambridge
COMPUTAÇÃO
Fones de Ouvido Intra Auricular (o mesmo do
celular) ou headset, com entrada USB ou P2

2. “Cachorro velho”, de Teresa Cárdenas,
editora Pallas (2º trimestre).
3. “Fronteiras”, de Márcia Kupstas, editora
FTD (3° trimestre).
MATEMÁTICA
Compasso, transferidor, bloco para rascunho ou
folhas para rascunho, pasta, 10 folhas
quadriculadas, calculadora simples.
PORTUGUÊS
Livro: Araribá Plus Português (sem caderno de
atividades);
Autores: diversos - organizadora Editora Moderna;
Editora: Moderna;
Edição: 5ª edição;
Ano: 2018.

LEITURAS OBRIGATÓRIAS
1. "Branca como o leite, vermelha como o
sangue", de Alessandro D’Avenia, editora
Bertrand Brasil (1º trimestre).
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TAXAS DIVERSAS
ARTES R$ 92,80 Este valor será diluído em 10 parcelas, a contar de março/22 na rubrica Taxas Diversas
REPROGRAFIA R$ 97,50 Este valor será diluído em 10 parcelas, a contar de março/22 na rubrica Taxas
Diversas
COMPRAS ONLINE LIVROS EDITORA MODERNA
Os livros didáticos da Editora Moderna adotados do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental II para o
próximo ano letivo poderão ser adquiridos a partir de 15 Dezembro de 2021 pelo Portal de vendas da Editora
no endereço www.modernacompartilha.com.br.
Ao adquirir os livros,na plataforma Compartilha online, o aluno terá acesso à Plataforma LMS, que conta
com conteúdos digitais exclusivos, que serão utilizados em sala de aula e em casa, integrando o Projeto
Compartilha Start.
A aquisição dos livros impressos vem acompanhada de um login e senha, que será disponibilizado após
o início do ano na escola, que habilitam o aluno a baixar sua versão digital do livro e a acessar as diferentes
ferramentas da Rede Compartilha Start.
Os Livros terão a entrega aos responsáveis diretamente na Escola, mediante apresentação do
comprovante de pagamento. A 1° entrega ocorrerá no dia 15/02/2022 das 11h às 18h (para garantir a
tranquilidade no recebimento do material está é a data principal de entrega) e a 2°entrega no dia
11/03/2022 das 11h às 18h (É um complemento de entrega para suprir alguns casos que não
conseguiram ser efetuados até o dia 15/02/2022). Informamos que livros avulsos adquiridos pelo Portal de
vendas não serão entregues na Escola, e sim, via transportadora, no endereço informado no cadastro no ato
da compra. Caso a família preferir, poderá adquirir o material em qualquer livraria até o início do ano letivo,
porém com o preço de capa. Confira na sequência a listagem completa dos livros por Ano:

8º Ano do Ensino Fundamental II
PREÇO PARA OS PAIS
NO SITE
em até 10x sem juros

Livro

Disciplina

Ano

Preço de Capa R$
Livro Impresso

Araribá Plus BNCC

HISTÓRIA

8º ANO

R$ 218,00

R$ 174,40

Araribá Plus BNCC

PORTUGUÊS

8º ANO

R$ 224,00

R$ 179,20
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DATAS PARA AQUISIÇÃO E RETIRADA DOS LIVROS:
Disponibilizamos o Portal de vendas a partir do dia 15 Dezembro de 2021. Para efetuar a compra, os pais e
responsáveis poderão adquirir os livros didáticos da Editora Moderna diretamente com as opções de compra
on-line, com 20 % de desconto diferenciado em relação ao preço das livrarias.
1- Compra on-line (via site): a partir do dia 15 Dezembro de 2021
2- Acesso: www.modernacompartilha.com.br
3- Formas de pagamento (vendas via site):
• Cartão de crédito: Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, Diners e American Express
• Parcelamento em até 10 vezes sem juros
• Boleto Bancário para 20 dias
Entrega do material: A 1° entrega ocorrerá no dia 15/02/2022 das 11h às 18h (para garantir a
tranquilidade no recebimento do material esta é a data principal de entrega) e a 2° entrega no dia
11/03/2022 das 11h às 18h (É um complemento de entrega para suprir alguns casos que não
conseguiram ser efetuados até o dia 15/02/2022). É um complemento de entrega para suprir alguns casos
que não conseguiram ser efetuados até o dia 15/02/2022 ).

Sugestão de COMPRA ONLINE LIVRO DE INGLÊS: American Think 1 - Student Book (A2)
www.disal.com.br/educar-se-unisc (disponível a partir de 15 de dezembro de 2021)
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