
Lista de Materiais – 2019

Fundamental - 8º ANO

Livros Didáticos

segue F

O Colégio Damas, em parceria com a Editora Bernoulli, disponibiliza aos seus 

alunos material didático reconhecido nacionalmente por apresentar os componentes 

curriculares com excelência. Destaque nos últimos Exames Nacionais, o Sistema 

Bernoulli apresenta seus conteúdos de forma abrangente, aprofundada, 

criteriosamente revisados e acompanhados de minuciosos exercícios que auxiliam 

o processo de ensino e aprendizagem.

Os pais/responsáveis dos(as) alunos(as) do 8º ano do Ensino Fundamental deverão adquirir 

os livros do Sistema de Ensino Bernoulli na ACDMAV (anexo ao Colégio Damas). 

Ed. Bernoulli
Matemática/ Linguagens

Livros 2, 3 e 4 – Volume 8 

Dicionário Escolar 
Inglês-Português / Português-

Inglês
Ed. Pearson Longman (sugestão)

Ciências / Geografia / História / 
Filosofia 

Ed. Bernoulli

Livros 2, 3 e 4 – Volume 8

 Ed. Scipione ( sugestão)
 Ruth Rocha

Minidicionário da Língua 
Portuguesa

na sala de aula sem custo 
adicional para a família.

Inglês (Programa Bilíngue)

Material será entregue ao aluno Material da escola da Inteligência 

será entregue ao aluno na sala de 

aula sem custo adicional para a 

família.

Formação Humana

2º SEMESTRE



Material de uso individual

Material de uso individual - Aula de Artes

01 caderno grande (10 matérias) 

01 bata para laboratório (identificada com o nome do(a) aluno(a))

01 pasta para organização de fichas individuais

01 estojo completo: lápis, borracha, lapiseira canetas (azul, preta e vermelha), 

     corretivo, marcador de texto, tesoura, cola e régua.

01 pasta para arquivamento de fichas individuais (aulas de Artes);

01 régua 30 cm;

01 compasso;

01 tesoura sem ponta;

01 jogo de caneta hidrocor;

01 jogo de giz de cera; 

01 jogo de lápis de cor AQUARELÁVEL;

01 lápis 6B.

OBSERVAÇÕES: 

Em virtude da realização de alguns projetos específicos durante o ano letivo, 

outros materiais poderão ser solicitados aos alunos a depender da demanda de 

cada projeto.

Todo material de uso individual deve ser marcado com o nome do(a) aluno(a) 

e estar disponível para utilização, de acordo com o horário das aulas.

Livros Paradidáticos

Ed. Moderna
Walcyr Carrasco

ANJO DE QUATRO PATAS

Ed. Melhoramentos 

Levine, Karen

A MALA DE HANA – UMA 

HISTÓRIA REAL
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