LISTA DE MATERIAIS - 8º ANO
QUANTIDADE

Língua
Portuguesa

DESCRIÇÃO
Sugestão: HOUAISS, Antônio. Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa. 1ª Ed., São Paulo: Editora
Moderna, 2015. (adaptado à reforma ortográfica)
TERRA, Ernani. Minigramática. São Paulo: Scipione.
Caderno universitário com 100 folhas

Artes

Caderno pequeno com 50 folhas, materiais básicos (1 tubo de cola líquida, tesoura, régua, borracha,
caneta) e materiais solicitados no decorrer do ano.
Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês - Português/Inglês - Inglês/Português Ed.Oxford

Inglês

OU The Landmark Dictionary para estudantes brasileiros de inglês - Português/Inglês - Inglês/Português
- Ed.Richmond
Caderno universitário com 50 folhas
Dicionário: LANGENSCHEIDT Taschenwörterbuch Portugiesisch/Deutsch (pode ser o mini)

Alemão

OU Michaelis (Melhoramentos)
Caderno pequeno com 50 folhas

Espanhol
Matemática
Ciências
Geografia
História

DIAZ,Miguel / GARCÍA,Talavera. Dicionário Santillana para Estudantes. 4º Edição: Editora Moderna.
Caderno pequeno com 50 folhas
Caderno universitário com 100 folhas, régua de 30 cm (transparente), compasso, transferidor, tesoura
pequena e cola.
Caderno pequeno com 96 folhas.
Caderno universitário com 50 folhas
Caderno universitário com 50 folhas
Caderno universitário com 50 folhas

Filosofia
Ens. Religioso

Livro: Conviver e Filosofar com os outros - 8ª ed. - Editora Sophos - Autor: Silvio Wonsovicz - ver
abaixo.
Caderno universitário com 50 folhas
LIVROS: Português - Matemática - História - Geografia – Ciências

Livros
Didáticos

Os livros poderão ser adquiridos diretamente com a distribuidora, no link abaixo:

- Projeto
Teláris

https: //distribuidoracuritiba-cle.com.br/login.php
Login : baraoblumenau
Senha : baraoblumenau2019

Edição a ser
disponibilizada
para venda e
uso em 2019.

Na compra online é possível optar pela retirada dos livros na escola, no período de 22 a 24 de janeiro de 2019, sem
cobrança de frete. O prazo para compra dos livros com retirada na escola encerra no dia 11 de janeiro de 2019. Os
livros da Editora Ática não estarão disponíveis para venda na escola. Será possível somente retirar os livros já
comprados previamente no site indicado. No momento da compra online também é possível optar pela entrega dos
livros no seu endereço, mediante pagamento do frete.

VALOR TOTAL (c/ desconto): Livros R$ 872,00 + Filosofia R$ 104,00

À vista ou em 4 vezes no Cartão de Crédito Visa ou Mastercard.

É obrigatório o livro no formato físico (impresso). A versão virtual é apenas para uso extraclasse, não
poderá ser usada nas aulas. A aquisição da versão virtual é opcional.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- Todos os materiais devem constar a identificação do(a) aluno(a).
- As disciplinas podem ser concentradas em um caderno universitário.
- O livro de Robótica - R$ 63,00 - será fornecido pela Escola e incluído nas parcelas dos materiais

pedagógicos - vencimento no boleto: fev. mar. e abr. Será entregue ao estudante em sala de aula.
- Os livros de línguas estrangeiras curriculares serão adquiridos conforme as instruções no termo de
adesão do contrato. O valor será incluído nas parcelas de janeiro e fevereiro.
Livro de Inglês R$ 178,00
Livro de Alemão: R$ 120,00 (Para estudantes novos na Escola Barão)
ou
Livro de Espanhol: R$ 140,00

- Além dos materiais indicados acima, conforme atividades desenvolvidas na disciplina de Artes, durante
o ano letivo, serão solicitados outros materiais. Essa medida visa proporcionar o máximo de
aproveitamento e diminuição de custos para os estudantes e suas famílias, uma vez que alguns
materiais serão compartilhados e apresentam prazo de validade específico. Os pedidos serão feitos
previamente aos alunos, nas datas próximas à realização das atividades, por meio da agenda.
- De acordo com o disposto na Lei 9.610/98, que trata dos Direitos Autorais, não é permitida a cópia
integral das obras de forma impressa ou digitalizada;
- Aquisição do livro na forma impressa e original. Embora compreendamos e valorizemos o uso de
diversas mídias eletrônicas em outros componentes, consideramos que, para as aulas de Língua
Portuguesa, se faz necessária a presença física do material, seja para orientações quanto à estrutura
formal do livro, seja para melhor mediar o manuseio das obras em suas especificidades.

