
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS
COLÉGIO PRO CAMPUS JÚNIOR

RELAÇÃO DE LIVROS PARA 2018 – 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Livros do Sistema Ari de Sá e seus suplementos
(Adquiridos exclusivamente na escola)

SUPLEMENTOS:

 Atividades Suplementares
 Español
 Filosofia
 Lógica
 Meio Ambiente e Atualidades
 Práticas de Produção Textual

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL QUE SERÁ
UTILIZADO NAS DISCIPLINAS DE ARTE E
LITERATURA, INSERIDAS NA MATRIZ
CURRICULAR:
 Uma resma de papel A4 (entregue na secretaria

da escola de 22 a 26/01/2018):

OBSERVAÇÕES:
a) Início do ano letivo: 30/01/2018;

b) Os livros e cadernos deverão ser identificados, na
capa, com o nome e ano do(a) aluno(a) e encapados;

c) Não aceitamos o livro didático, exemplar do
professor, para o uso diário do aluno (Lei nº 6.059 de
17/01/2011 – Art. 7º):
- Parágrafo Único: por ser material de venda proibida, é
vedado às escolas permitirem que o aluno utilize em
sala de aula o livro do professor, que tem distribuição
gratuita para uso exclusivo do educador).

d) O acervo da plataforma Árvore de Livros é
composto por milhares de títulos adquiridos nas
diversas editoras presentes no mundo digital. São obras
dos mais diversos gêneros: ficção, infantis, juvenis,
biografias, profissionais, técnicos, autoajuda, culinária
etc. Dos clássicos aos contemporâneos, dos best-sellers
aos novos lançamentos, livros para todos os gostos e
tipos de leitor. O acesso ocorre a partir de dispositivos
como tablets, smartphones, computadores ou
notebooks.

LIVROS PARADIDÁTICOS QUE SERÃO
UTILIZADOS DURANTE TODO O ANO:
O responsável pelo aluno deverá acessar
o link: http://bit.ly/arvoreprocampus
preencher um cadastro e realizar o
pagamento anual de R$ 89,00 para a
árvore de livros.

FORMAÇÃO – Empreendedorismo e
Projeto de Vida – 8º ano
Autor: Leo Fraiman
Editora FTD

ARTE – POR TODA PARTE 8
Autores: Solange Utuari/ Carlos Kater/
Bruno Fischer/Pascoal Ferrari
Editora: FTD, 2016

GRAMÁTICA – Teoria e Atividades
Autores: Paschoalin & Spadoto
Editora: FTD, 2014
(Mesmo livro adotado em 2017)


